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ROK SZKOLNY  2016/2017 ROZPOCZĘTY !

      Wszystko co dobre szybko się kończy. Tym dobrem są oczywiście wakacje, a po drugiej stronie barykady stoi rok szkolny, który właśnie się rozpoczął.
U nas w szkole-  ta "wspaniała" dla uczniów uroczystość miała miejsce oczywiście 1 września w hali sportowej.
  Akademia rozpoczęła się bardzo smutnym akcentem- chwilą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego w wakacje Bartka Fornala, ucznia gimnazjum (
mojego bliskiego przyjaciela  z ławki). Potem dyrektorzy zespołu szkół - przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz  szkoły zawodowej 
informowali "nieszczęśników" o szczegółach funkcjonowania naszej szkoły. Krótko mówiąc  przypominali o zmianie obuwia, zakazie używania telefonów
komórkowych podczas lekcji, przyznawanych stypendiach i o  innych regułach obowiązujących  w  naszej  placówce.  Potem uczniowie od swoich
wychowawców dostali plany  lekcji oraz dowiedzieli się gdzie i w jakiej sali  będą się uczyć. 
Po zakończeniu uroczystości uczniowie mogli rozejść się do swoich domów i zaznać   jeszcze ostatnich chwil wakacji...
Jakub Wlazło , kl. III G.
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AKTORZY

Główną rolę w filmie odgrywa Emma Roberts. Zdecydowanie nie jest to jej
rola życia, ale w tej kwestii nie ma się do niczego przyczepić. Jej partnerem
jest Dave Franco, a koleżankę gra Emily Meade. 

MUZYKA I PRACA KAMERY

Zdecydowanie w kwestii oprawy audiowizualnej należy wyróżnić muzykę.
Ludzie przy niej pracujący wykazali się dobrym smakiem i wykonali bardzo
dobrą robotę. Pracę kamery również mogę ocenić na piątkę z plusem. Ujęcia
są ciekawe, niebanalne i dynamiczne.

OGÓLNA OCENA

Czas teraz odpowiedzieć chyba na najważniejsze pytane- czy warto na ten
film pójść do kina? Jeśli oczekujecie lekkiej i prostej historii to ten film jest dla
was. Natomiast gdy chcecie obejrzeć hollywoodzkie kino i oscarowe
produkcje to znajdźcie inny film. Albo zagrajcie w pokemony...
ocena: 7/10

                                                                    Jakub Wlazło , kl.III G

      Czy wyobrażacie sobie, że całe wasze życie to gra? A waszym jedynym
celem jest zdobycie największej liczby widzów, którzy będą wymyślać wam
wyzwania do wykonania,a wypadku ich niespełnienia wypadniecie z
rozgrywki? Już nie musicie. 3 września w polskich kinach miał premierę film
"Nerve" opowiadający właśnie taką historię. 

FABUŁA

Film opowiada o dziewczynie, która chcąc zaimponować przyjaciółce,
wchodzi do świata gry "Nerve", czyli naszego "Pokemon-Go" tylko
opierającego się na innych zasadach. Rozgrywka rozpoczyna się jednym
prostym pytaniem- jesteś graczem czy obserwatorem? Jeżeli wybierzesz
pierwszą opcję musisz spełniać wyzwania wymyślone przez widzów,np.
pocałowanie obcego mężczyzny. Za ich wypełnienie otrzymujesz pieniądze,
a gdy spasujesz wszystko tracisz. 3 osoby, które zbiorą najwięcej
obserwatorów wchodzą do finału i walczą o zwycięstwo. Jak pewnie się
domyślacie przygoda naszej bohaterki z grą wcale nie będzie łatwa i usłana
różami, tylko pełna przygód i ciekawych zwrotów akcji. Produkcja kierowana
jest do młodego pokolenia i pokazuje niebezpieczeństwa związane z grami
sieciowymi.Ogólnie fabula nie jest nudna, ale zbyt krótka żeby się bardziej w
nią wciągnąć. Trzeba jednak przyznać ,że zakończenie jest bardzo
niezwykle.

                  Film pt.: "Nerve" reż.  Ariel Schulman, Henry Joost

http://multikino.pl/pl/rezyserzy/henry-joost
http://multikino.pl/pl/rezyserzy/ariel-schulman
http://multikino.pl/pl/rezyserzy/henry-joost
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   Rytualna inicjacja klas pierwszych zwana otrzęsinami, w br. szkolnym
w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie  przybrała formę kocich
igrzysk , które odbyły się  dn.28 września, podczas dyskoteki z okazji
Dnia Chłopaka.
  By dostąpić zaszczytu wstąpienia do panteonu nimf i herosów 
ZSPryw. w Opocznie uczniowie klas pierwszych musieli wykazać się
twórczym myśleniem, wielką odwagą, sprytem, jak również 
panowaniem nad własnym strachem i lękami. Całą imprezę z lekkością i
pełnym profesjonalizmem poprowadzili  :  Różanopalca Jutrzenka-
Natalia Jędrasik oraz  Apollo -  Hubert Wach z klasy II LO . Boscy
przyjaciele z Olimpu  przygotowali  dla pierwszaków wiele
ciekawych konkurencji , które oceniało  jury w składzie: Zeus
Gromowładny- Dariusz Kosno, Boska Hera- Katarzyna Pogorzała,
Hefajstos  Złotoręki  - Waldemar Ferensztajn oraz Nike  Zwycięska  -
Anna Tomczyk.
  Koty przybyły  na igrzyska z  plakatami oraz okrzykiem
zagrzewającym ich do  walki. Podczas inicjacji musieli wykonać 
makijaż Afrodyty, zmierzyć się z falą Posejdona z cytryną  w talerzu,
owinąć swe ciało w  papirus toaletus oraz spożyć  boski napój
Dionizosa .
Podczas quizu na temat wychowawcy i szkoły sprawdzony został
również ich potencjał intelektualny.
  Decyzją jury zwycięski laur  powędrował do klasy I LO , na drugiej
pozycji uplasowała się klasa I G, trzecie miejsce przypadło w udziale
klasie IGS. Na  tytuł kota leniwca zasłużyła  klasa I ZSZ.

                                               Kocie Igrzyska
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                  Kocie  Igrzyska          Otrzęsiny klas pierwszych
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Mistrzostwa Polski Młodzików 2016

Niezwykle sportowo  rozpoczął się rok szkolny 2016/17. Uczennica
Prywatnego Gimnazjum w Opocznie, Iga Stefańska miała przyjemność
reprezentować naszą szkołę w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. W
dniach 24-25.09.2016 r. odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w
Słubicach w lekkiej atletyce - Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego.
Kwalifikacje Iga uzyskała 10.09.2016 w Łodzi - wygrywając na 100m i 300m
na szczeblu wojewódzkim. W pierwszym dniu zmagań sportowych w
Słubicach, Iga pojawiła się na stracie, pokonując dystans 100 m w czasie
12,99. Ostatecznie dało jej to 21 pozycję i jest to jej najlepszy wynik w
sezonie. Drugi dzień dla Igi był bardziej ekscytujący, ponieważ przebiegła
dystans 300m. w czasie 41,77 -  poprawiając swój rekord życiowy o prawie
dwie sekundy. Ten niesamowity wynik dał jej 10 pozycję na listach
najlepszych 30 biegaczek tych zawodów na tym dystansie. Iga wróciła do
domu późnym wieczorem w niedzielę-  zmęczona zmaganiami sportowymi,
ale sądząc po jej minie można było wywnioskować, że bardzo się cieszy i
jest z siebie dumna. Myślę, że był to jeden z najszczęśliwszych dni w jej
życiu.
                                                           Kinga Ciach :)  , kl.III G 
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          Hubert Wach, uczeń kl. II Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego   w Opocznie otrzymał Stypendium
Prezesa Rady Ministrów z rąk Premier RP Beaty Szydło

.

x


	ROK SZKOLNY  2016/2017 ROZPOCZĘTY !
	Film pt.: "Nerve" reż.  Ariel Schulman, Henry Joost
	Kocie Igrzyska
	Kocie  Igrzyska
	Otrzęsiny klas pierwszych
	Mistrzostwa Polski Młodzików 2016
	Hubert Wach, uczeń kl. II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego   w Opocznie otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Premier RP Beaty Szydło


