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DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

         Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 13 października 2016 roku w 
Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie  odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość
przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.
         W części artystycznej  uczniowie, pod kierunkiem: Katarzyny Poddębniak , Iwony Stępniewskiej oraz Mariusza
Nowakowskiego -  zaprezentowali humorystyczne scenki z życia szkoły. Śpiewem i wierszem wyrazili swoje
podziękowanie
i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.
                                                                                                                                                                                  M.Garbaczewski ,  kl II LO
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Zacną rzeczą jest uczyć się , jeszcze zacniejszą nauczać
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   Pewnie większość z was myśli,że im większa liczba w tytule FIFY tym
lepszy produkt. Jednak twór Electronic Arts to produkcja bardzo nierówna i
nie wiadomo co przyniesie nam następny rok. Niedawno znany youtuber
Dommanu (pokonał dwóch mistrzów Polski w FIFĘ)  zrobił ankietę, w której
spytał się widów, którą z ostatnich Fif wspominają najmilej. Na pierwszym
miejscu uplasowała się część z 14 w tytule, natomiast zaraz po nią
mogliśmy zobaczyć Fifę 13, o której chcę teraz opowiedzieć.
Do wspominanego tytułu powróciłem po krótkiej i nieudanej przygodzie z
"szesnastką" na starej generacji. Fatalna optymalizacja, słaba grafika i
obcięcie produktu z praktycznie wszystkich nowości to główne cechy tego
tworu.Właśnie tak traktuje się sprzęt, z którym FIFA spędziła prawie 10 lat.
Ale wróćmy do tematu. Po włożeniu płyty do napędu powróciła stara magia.
Powitało nas, niemodne już (bo bez kafelków) menu. Od razu postanowiłem
zagrać pierwszy mecz. Już po chwili postawiłem sobie pytanie- jak ci
piłkarze potrafili być tacy szybcy. „Fifacze” z łatwością powiedzą, że od
czasów 15 produkcja znacznie zwolniła i włączenie starszego produktu
może okazać się szokiem. Ze zdziwieniem patrzyłem jak z łatwością można
wyminąć obrońców po prostu biegnąc do przodu. Inną nowością dla mnie
mógł być system oddawania strzałów. Próbowałem podkręcać piłkę przed
bramkarzem, jednak on ciągle nie dawał się pokonać. Poskutkował wreszcie
mocny strzał. A propos siły- w tej FIFIE bez problemu wchodziły mocne
strzały z dystansu, nawet sam na sam można było strzelać nawet zza pola
karnego. Teraz to nie do pomyślenia. Muszę jeszcze wspomnieć o świetnej
grze bramkarzy. W „trzynastce” bronili oni fantastycznie i potrafili ratować
zespół przed porażką. W ostatnich produkcjach to rzadkość- goalkeeperzy
potrafią czasami "dostać. wylewu" jak to się w fifowym żargonie mówi. O
FIFA ULTIMATE TEAM nie mogę wiele powiedzieć. Niestety, na serwery
online zajrzałem dopiero kilka lat po premierze produktu, więc świeciły one
pustkami, a rynek wyglądał fatalnie.. Mogę powiedzieć tylko,że w tamtych
czasach istniały karty formacji, które zmieniły się w współczesne karty stylu
(wiem,że dla niektórych to czarna magia). Grafika w "trzynastce" nie
zachwycała, niektórzy piłkarzy można z trudem poznać (oczywiście Messi i
Ronaldo byli dopracowani do najmniejszego szczegółu, a na Roberta
Lewandowskiego zabrakło już czasu...). Jednak do końca nie było aż tak źle,
ale w dzisiejszych czasach grafika by się  nie obroniła. Natomiast  muzyka
w ogóle się nie zestarzała. EA co roku serwuje nam świetną playlistę, której
można słuchać bez przerwy. Akurat o ścieżkę dźwiękową w kolejnych
FIFACH  nie trzeba się w ogóle bać, bo co roku jest fantastyczna. Na sam
koniec chciałbym  wspomnieć o kilku mankamentach, które były jednymi  z
niewielu wad tej produkcji. Po pierwsze-powtórki. Chyba logiczne jest  ,że po
strzeleniu bramki powinno zobaczyć się gola z kilku kamer i chwilę
podelektować się trafieniem. Jednak nie dla wszystkich. Jako ciekawostkę
mogę podać ,że po strzeleniu kilka metrów od bramki mogliśmy zobaczyć
więcej ujęć niż po zdobytym golu. Jest to bardzo denerwujące i dziwne, ale
da się z tym wytrzymać. Po drugie- błędy w komentarzu. Nie, nie mówię tu o
słynnej "masakaracji" tylko o drobnych niuansach niszczących frajdę z gry.
Nie jest ich wiele

i można  je prosto "dołatać". Jednak to EA.
Po trzecie i "ostatnie"-  zbliżenia na twarz piłkarza po strzeleniu bramki.
Krótko mówiąc- one nie istnieją. W żadnej recenzji nie ujrzymy o tej rzeczy
żadnej wzmianki, a jest to poważna wada, której "Elektronicy" nie powtórzyli
już nigdy później. I dobrze.
Podsumowując moje wywody : FIFA 13 jest produkcją genialną  , jednak nie
pozbawioną wad. Zdecydowanie polecam do niej wrócić i poczuć starą
magię. O tej odsłonie mógłbym pisać całymi godzinami, bo spędziłem w niej
pewnie ponad 100 godzin, jednak skończę tak- to nie była pechowa
trzynastka. 

                                                               Jakub Wlazło , kl. III G

 

                 Pechowa trzynastka?-wracamy do FIFY 13
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  Autorem pomysłu jest Jane Hawking, żona Stephena Hawkinga. Za
reżyserię odpowiedzialny jest James Marsh, natomiast scenariusz
stworzył Anthony McCarten. Muzyką zajął się Johann Johannsson, a
zdjęciami Benoit Delhomme. Głównymi bohaterami są: Stephen
Hawking (Eddie Redmayne) i Jane Hawking (Felicity Jones). Film ten to
biograficzny dramat produkcji angielskiej.Swoją premierę miał 7
września 2014 roku (świat), a 30 stycznia 2015 roku (Polska). Dzieło
zdobyło 11 nagród spośród 39 nominacji.
  Produkcja jest opowieścią o genialnym naukowcu Stephenie
Hawkingu, ciężkiej chorobie (stwardnienie zanikowe boczne), którą
został dotknięty, uczuciu rodzącym się między nim, a Jane i na końcu
rozpadzie ich 30-letniego małżeństwa. Reżyser stara się udzielić
widzowi odpowiedzi na pytanie: Jakim był Stephen Hawking zanim stał
się tym kim jest?
  Film "Teoria wszystkiego" to klasyk. Jest bardzo poruszający i ukazuje
coś więcej. Pokazuje nam, że z przeciwnościami losu zmierzyć muszą
się nawet najlepsi. Jedynym minusem dla widza może być brak akcji.
Film od samego początku do samego końca ma poważną i
umiarkowaną fabułę, dlatego też może wydać się niektórym nudny. Są
to cechy charakterystyczne dla filmów realizowanych w Wielkiej
Brytanii. W odniesieniu do gry aktorskiej trzeba przyznać, że aktorzy
zadebiutowali na ekranie .

Scenariusz filmu jest bardzo oryginalny, bohaterzy władają bogatym
zasobem słownictwa. Na pierwszy rzut oka można spostrzec, że są to
ludzie wykształceni oraz inteligentni. Scenografia świetnie
dostosowana do czasów. Dramaturgia może przytłoczyć widza lub
wprowadzić go w smutny nastrój. Pozwala również wynieść nam
pewną naukę. Nie jest filmem bez żadnych wartości , których pojawia
się coraz więcej. Oceniam ten film bardzo dobrze i zachęcam każdego
do obejrzenia.

                                                             Izabela Lubiak , kl.I LO

                             Recenzja filmu " Teoria wszystkiego"

Stephen with children Izabela Lubiak
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                                 Napój zdrowia - co warto pić?

.

    Na co dzień spotykam się z  wieloma osobami, które nie przywiązują dużej uwagi do tego co piją. Zazwyczaj są to gazowane napoje, w których
znajdują się ogromne ilości różnego rodzaju cukrów, konserwantów i sztucznych barwników. Nasz organizm zaczyna źle funkcjonować po
spożyciu takich produktów,  przez co po pewnym czasie możemy czuć się osłabieni, a nawet odczuwać  ból  głowy. Jak temu zaradzić?
Wystarczy zmienić swoje nawyki żywieniowe. Ja od dłuższego czasu staram się pić więcej wody  mineralnej, soków różnego rodzaju, a także
koktajli. W nich znajdują się duże ilości witamin potrzebnych nam do prawidłowego funkcjonowania. 
Woda jest głównym składnikiem naszego organizmu. Usuwa ona szkodliwe produkty przemiany materii, a także oczyszcza naszą krew. Dlatego
ważne jest by w codziennej diecie nam jej nie zabrakło.
Mogę śmiało stwierdzić, że pijąc zdrowe napoje nasze samopoczucie, a przede wszystkim zdrowie będzie lepsze.

Co pewien czas przygotowuję sobie do szkoły bardzo dobry napój, który daje mi energię na cały dzień. 
Składniki:
-  1 BANAN, 
-  1 KIWI,
-  SZPINAK (garść)
-  WODA 
Wszystko zmiksować/zblendować.  

Smacznego!
                                                                                                                    Iga Stefańska , kl. III G

by Iga Stefańska
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                            Tak się bawi i wygrywa PRYWATNA !

x

Jak co roku odbywają się zawody w piłkę ręczną. W dniu 17 listopada naszą szkołę mogły reprezentować dziewczyny z klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół
Prywatnych w Opocznie. Był to dla nich niezwykle emocjonujący dzień, bo pełen wyzwań.Około godziny 10:00 rozpoczęły się rozgrywki w ZSS nr 3 w
Opocznie , na szczeblu powiatowym. Na listę biorących udział w tych zawodach zapisało się dość sporo, bo aż 7 drużyn(Opoczno, Mniszków, Żarnów,
Poświętne, Paradyż, Drzewica i Szadkowice.
Nasze koleżanki poradziły sobie znakomicie w pierwszym meczu wygrywając 7:2 z Paradyżem. Kolejnym wyzwaniem było pokonanie szkoły z Żarnowa.
Tak też się stało. Dzięki sile i determinacji zawodniczki z Opoczna wygrały 8:0, przez to awansowały do finału. Na drodze do zwycięstwa stała drużyna z
Mniszkowa.  Na początku dziewczyny bały się, że nie sprostają zadaniu, lecz ostatecznie pokonały rywalki z wynikiem 8:1, nie pozostawiając żadnych
szans innym. 
Tak oto Szkoła z nasza szkoła  wygrała zawody powiatowe dziewczyn w piłkę ręczną. Kolejny etap rozstrzygnie się 22 listopada br. w Ujeździe. Będzie to
również niezwykle emocjonujący, a zarazem ciężki dzień dla naszych koleżanek. Będą miały szansę zetknąć się z grupami lepszymi,  przez co mogą
zyskać doświadczenie. Myślę, że sprostają zadaniom, a przede wszystkim swoim celom i osiągną dobry wynik.

                                                                                                                                                Iga Stefańska , kl.III G

x


	DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ
	Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 13 października 2016 roku w  Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie  odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.
	W części artystycznej  uczniowie, pod kierunkiem: Katarzyny Poddębniak , Iwony Stępniewskiej oraz Mariusza Nowakowskiego -  zaprezentowali humorystyczne scenki z życia szkoły. Śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie
	i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

	Zacną rzeczą jest uczyć się , jeszcze zacniejszą nauczać
	Pechowa trzynastka?-wracamy do FIFY 13
	Recenzja filmu " Teoria wszystkiego"
	Autorem pomysłu jest Jane Hawking, żona Stephena Hawkinga. Za reżyserię odpowiedzialny jest James Marsh, natomiast scenariusz stworzył Anthony McCarten. Muzyką zajął się Johann Johannsson, a zdjęciami Benoit Delhomme. Głównymi bohaterami są: Stephen Hawking (Eddie Redmayne) i Jane Hawking (Felicity Jones). Film ten to biograficzny dramat produkcji angielskiej.Swoją premierę miał 7 września 2014 roku (świat), a 30 stycznia 2015 roku (Polska). Dzieło zdobyło 11 nagród spośród 39 nominacji.
	Scenariusz filmu jest bardzo oryginalny, bohaterzy władają bogatym zasobem słownictwa. Na pierwszy rzut oka można spostrzec, że są to ludzie wykształceni oraz inteligentni. Scenografia świetnie dostosowana do czasów. Dramaturgia może przytłoczyć widza lub wprowadzić go w smutny nastrój. Pozwala również wynieść nam pewną naukę. Nie jest filmem bez żadnych wartości , których pojawia się coraz więcej. Oceniam ten film bardzo dobrze i zachęcam każdego do obejrzenia.

	Napój zdrowia - co warto pić?
	Tak się bawi i wygrywa PRYWATNA !

