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Jesienny portret

                                                                     Konkurs dla Junior-Fotografów rozstrzygnięty!
   Z wielką radością informujemy, że nasza szkolna dziennikarka Małgorzata Grodzicka zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla
szkolnych dziennikarzy, zorganizowanym przez Junior Media!
Wykonała zdjęcie portretowe swoim rodzicom podczas jesiennego spaceru. Świetna jakość fotografii, kreatywność i spontaniczność w poszukiwaniu
pomysłu na sesję oraz ogólne wrażenia estetyczne zdecydowały o sukcesie.
  Autorka portretu otrzyma aparat do fotografii natychmiastowej, Fujifilm Instax Mini, który automatycznie drukuje zdjęcia rozmiaru karty kredytowej.
  Małgosi jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a wszystkich chętnych do współtworzenia szkolnej gazetki BłenoMedia zapraszamy na kółko dziennikarskie!
                                                                                                                                                          Opiekunowie szkolnej redakcji

Małgorzata Grodzicka
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Wywiad z jurorką Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale kino”
Dobrusią Walczak

Dz.: Jak wyglądał twój dzień jako jurorki festiwalu "Ale Kino"?
DW.: Swój dzień rozpoczynałam od oglądania filmów. Po seanse wracaliśmy
do zamku, w którym zaczynaliśmy obrady. Trwały one zazwyczaj 2
godziny. Podobało nam się wiele filmów, wybór był niezwykle trudny.
Każdego dnia
musieliśmy zdecydować się na dwa z nich, ale raz zrobiliśmy wyjątek
i przepuściliśmy dalej aż 3 filmy. Podczas pierwszego dnia
festiwalu oglądaliśmy filmy animowane dla dzieci - bardzo zabawne było
oglądanie ich razem z przedszkolakami.
Dz.: Kto skłonił cię do wysłania zgłoszenia na festiwal?
DW.: Nad wysłaniem mojego zgłoszenia zastanawiałam się dość
długo. Nakłoniła mnie do tego moja nauczycielka języka polskiego, pani
Małgosia Nawrocka. Filmik nagrałam tego samego dnia, w którym kończyła
się możliwość wysyłania.
zgłoszeń, więc bardzo się śpieszyłam. Mimo to wydawało mi się, że
wyszło ciekawie. Gdy otrzymałam wiadomość, że zostałam przyjęta, byłam
naprawdę baaardzo zdziwiona i jednocześnie bardzo szczęśliwa
Dz.: Jakie emocje towarzyszyły ci podczas wyboru zwycięzcy festiwalu?
DW.: Było to dla mnie niezwykle trudne. Miałam wybór pomiędzy
dwoma filmami: "Rowerzysta" i "Mój dziadek był wiśnią". Dwie osoby
zdecydowały się na "Rowerzystę", dwie na "Mój dziadek..", a ja musiałam
podjąć decyzję,która była spowodowana tak naprawdę szczegółem, krótką
chwilą, która przypomniała mi moją babcię. Było mi bardzo smutno po tym
jak wybrałam
zwycięzcę, bo wiedziałam, że ten drugi przegra. Jestem jednak pewna, że
wygrał film, który najbardziej na to zasłużył. ł.

Dz.: Który film obejrzany na festiwalu mogłabyś polecić?
DW.: Mogłabym polecić bardzo wiele filmów, oglądałam ich prawie
50. Oczywiście polecam zwycięzcę festiwalu, "Mój dziadek był wiśnią". Moją
uwagę zwrócił również film "Rowerzysta". Podobały mi się filmy "Żyletka"
i "Hursit", 
Dz.: Chciałabyś jeszcze raz być jurorką festiwalu "Ale Kino"?
DW.: Jak najbardziej, ale nie sądzę, żeby udało się wygrać dwa razy,jeszcze
coś takiego się nie zdarzyło. Jednak gdybym mogła zostać
jurorką ponownie, zdecydowanie zrobiłabym to.
Dz.: Czego nauczył cię festiwal?
DW.: To była niesamowita przygoda, która nauczyła mnie zwracać uwagę
na maleńkie szczegóły w filmie, detale, pojedyncze ujęcia, muzykę. Każdy
film miał w sobie chociaż jeden wyjątkowy moment.
Dz.: Dziękuję za wywiad.                                            Marta Seremet

Festiwal Ale Kino!

Drezno

Zwinger

                          
                               Weihnachtsmarkt in Dresden

     
  27 listopada odbyła się przedświąteczna wycieczka  do Niemiec. 40
uczniów z klas 4-6 pod wybrało się do Drezna. Po czterogodzinnej jeździe
autokarem dotarliśmy do celu. Na początku zwiedziliśmy Zwinger-
zabudowania pochodzące z epoki baroku i wystawny dwór książęcy.
Następnie udaliśmy się do Muzeum Higieny. Dzięki tej wizycie lepiej
poznaliśmy nasz organizm.
       Później pojechaliśmy na Weihnachtsmarkt,  czyli świąteczny jarmark.
Byliśmy tam przez dwie godziny. Mieliśmy okazję zakupić wszystko to,
czego potrzeba na Święta Bożego Narodzenia, np: czapki, szaliki,
rękawiczki, bransoletki, kolczyki, przedmioty ze szkła i drewna, jedzenie,
słodycze, strucle, mydła, przyprawy, kadzidła, szkatułki, itp.
       Po tych atrakcjach nadszedł czas powrotu do Polski.
W autokarze również miło spędziliśmy czas. Oglądaliśmy filmy, śpiewaliśmy
piosenki, a potem większość z nas poszła spać. 
Atrakcje i emocje dały o sobie znać!

     Około 23.00 byliśmy pod szkołą, gdzie czekali na nas nasi rodzice.
Wycieczka bardzo się udała, a ponadto wprowadziła nas w świąteczny
nastrój. 
                                    

                                     Alicja Mielczarek&Małgosia Grodzicka

Mateusz Framski

Mateusz Framski
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Piernikowy zawrót głowy

Magia Świąt

                      "Książka Kucharska Marty"
             Przepis na brwonie z solonym karmelem

Ciasto:
200 g czekolady 70% kakao
200 g masła
3 jajka
1/2 szklanki cukru
1/3 szklanki maki
Solory karmel:
1/2 szklanki cukru
1/2 szklanki śmietany 30%
3 łyżki masła
Sól

Przygotowanie:
Czekoladę rozpuścić z masłem w kąpieli wodnej. Lekko przestudzić. Jajka
utrzeć z cukrem. Do masy jajecznej dodać czekoladę, delikatnie wymieszać
z przesianą mąką. Ciasto przelać do formy wyłożonej papierem do
pieczenia. Piec 15-20 minut w piekarniku rozgrzanym do 160 st.
Przygotować sos: cukier zalać niewielka ilością wody tak, by konsystencja
przypominał piasek. Wstawić na średni ogień i podgrzewać, aż zamieni sie w
bursztynowy karmel (w trakcie podgrzewania nie mieszać!). Gotowy karmel
zdjąć z ognia, delikatnie dodać śmietankę i masło. Wstawić ponownie na
średni ogień i podgrzewać, aż wszystkie składniki sie połączą w gesty sos.
Doprawić szczyptą soli.
                             Smacznego!
                                                                       Marta Seremet

Dzień dobry, jesteśmy z gazetki szkolnej i chciałybyśmy przeprowadzić z
wami wywiad o waszym pieczeniu pierników:
- Kiedy piekliście pierniczki?
-Piekliśmy je we wtorek, 15 grudnia.
-A gdzie piekliście te pierniczki?
- W stołówce szkolnej.
- Co było najzabawniejsze?
- Jedzenie udekorowanych pierniczków - stwierdza Antek. 
-Czego używaliście?
-Używaliśmy lukru, jajek, wałka i mąki.
-Czego się nauczyliście?
-Nauczyliśmy się dzielenia, współpracy, dekorowania ,kulturalnego jedzenia
swojego pierniczka i częstowania innych, w tym nauczycieli.
-Słyszałyśmy, że tworzycie jakieś przedstawienie świątecznie.
-Tak, tworzymy przedstawienie pt: "Magia Świąt"!
-A dla kogo odbywa się to przedstawienie?
-Dla rodziców, rodzeństwa i  dla dziadków.
-A jakie postacie w nim występują?
-Aniołki, dzieci, śnieżynki, elfy no i oczywiście Święty Mikołaj!
-A ile mniej więcej mieliście prób?
-No z dziesięć na pewno. Codzienne próby doprowadziły do perfekcji.
-A kiedy odbędzie się przedstawienie?
-Przedstawienie odbędzie się 22.12.br. o godzinie 17.00.
-No to życzymy szczęścia i bardzo dziękujemy za wywiad.
-Nie ma za co!

Wywiad został przeprowadzony z klasą 0a, 
przez Alicję Mielczarek i Małgosię Grodzicką.

 Wywiad z Panem Andrzejem Maleszką- pisarzem, scenarzystą i
reżyserem
Czemu pisze Pan książki akurat dla dzieci?

Najbardziej lubię tworzyć powieści (i filmy) fantastyczne,a myślę,że właśnie
młodych czytelników historie fantastyczne interesują najbardziej.Poza tym
dzieci są świetnymi i inteligentnymi widzami i czytelnikami.Są
spostrzegawczy, mają wielką wyobraźnię i lubią niezwykłe pomysły.
Skąd bierze Pan inspiracje?
To trudne pytanie. Inspirują mnie różne rzeczy. Na przykład inspiracją do
historii "Magicznego drzewa" były dęby, które rosną nad Wartą koło
Rogalina. Są ogromne, bardzo stare i niesamowite. Naprawdę wyglądają jak
wielkie żywe stworzenia. Kiedy je zobaczyłem to zacząłem wymyślać
historie o największym z nich. To był początek do opowieści "Magicznego
drzewa". 
Kiedy wydał Pan pierwszą książkę i jaki miała tytuł?
Moją pierwszą powieść napisałem jeszcze w dzieciństwie, miałem wtedy 12
lat. Tytułu nie pamiętam, działa się wśród Indian, na zachodzie Ameryki, ale
występowały tam też roboty. Oczywiście nie została ona wydana, czytali ją
tylko moi rodzice i koledzy. Pierwszy tom cyklu powieściowego "Magiczne
drzewo" nazywa się "Czerwone krzesło". Teraz ukaże się już siódmy tom
pod tytułem "Świat ogromnych". Wcześniej, zanim zacząłem tworzyć
powieści, pisałem wiele scenariuszy filmowych.
Czym się Pan zajmuje oprócz pisania książek?
Jestem przede wszystkim reżyserem, więc realizuję filmy lub piszę do nich
scenariusze. Prywatnie bardzo lubię robić fotografie. Lubię też pływać
kajakiem po leśnych rzekach. Czasami wędruję też po górach choć nie po
tych najwyższych.
Dziękuję za rozmowę.                              Jakub Tabor, kl. 5a
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