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KOLEJNY PIĘKNY OBRAZEK NA SZKOLNEJ STOŁÓWCE.  KTO JEST
AUTOREM???

wyk.

Kto wykonał  pracę plastyczną, która znajduje
się na zdj. powyżej oraz zdobi ścianę szkolnej
stołówki? To Inga Gasek. Inga zgodziła się na
krótki wywiad z nami.
-Skąd wziął się pomysł na tą pracę
plastyczną? 
-Pomysł  namalowania konia wziął się 
z tego, że odkąd pamiętam zawsze
interesowałam się końmi. Jak miałam 8-9 lat 

zaczęłam jeździć konno.
Wtedy chciałam się nauczyć
rysować konie, rysuję je aż do
tej pory. Brałam to pod
uwagę, że konie mi w
rysowaniu najlepiej
wychodzą, więc 
postanowiłam ponownie
narysować to zwierzę.
- Czy mogłabyś nam zdradzić
jaką metodą jest wykonany
ten obraz?
-Obraz został wykonany
farbami akrylowymi na
zwykłym papierze.
- Jak dużo czasu zajęło Ci
wykonanie tej pracy
plastycznej?
- Pracę wykonałam w 3 dni.

Inga Gasek
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INGA GASEK O SWOIM OBRAZIE W KILKU SŁOWACH

-Twój obraz bardzo nam się spodobał
Inga i wiemy, że nie tylko my go
podziwiamy. Na szkolnej stołówce
wiele osób zauważyło Twój obraz i od
razu się zachwyciło. Czy nadałaś
temu obrazowi jakiś tytuł?
-Nie nadałam mu żadnego tytułu,
nawet o tym nie pomyślałam, aby go
jakoś nazwać, bo zabrałam się za
niego trochę późno i miałam
ograniczony czas na jego wykonanie.
- Czy łatwo Ci było wykonać ten
obraz?
-Bardzo trudno było mi go
robić.Miałam duży problem ze
szkicem z powodu, że pierwszy raz
robiłam taką pozę,utrudnieniem też
był bardzo duży format kartki. Po
szkicu też zaczęłam żałować, że nie
zrobiłam tego na specjalnym płótnie
ponieważ było mi bardzo trudno
mieszać kolory długo się z tym
męczyłam, ale tak czy siak nie udało 

mi się zrobić takiego efektu jaki
chciałam.
- Inga jeśli czujesz niedosyt choć
efekt Twojej pracy jest dla nas
zaskakująco piękny to znaczy, że
jesteś prawdziwą artystką. Cieszymy
się bardzo, bo w takim razie na pewno
jeszcze wiele pięknych prac
stworzysz i będziemy je mogli
podziwiać.
Bardzo dziękujemy Ci za udzielenie
krótkiego wywiadu. Czekamy z
niecierpliwością na Twoje kolejne
dzieła.
-Dziękuję.

Wszystkich naszych Czytelników
zachęcamy do współpracy z naszą
redakcją. Jeśli macie ciekawy pomysł
na temat do naszej gazetki to piszcie
do nas: gazetkajunior@wp.pl
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TWÓRCZOŚĆ POETYCKA ALEKSANDRY KLITY

"Tęcza"
Idę ulicami razem z kropelkami
Nie Mam złego humoru 
Ani kolorowego parasola
Biegam z kroplami 
Bawię się z chmurami 
Jestem zaskoczona ich smutnymi
minami. 
Już za chwilę się dowiemy
Czy pojawi się na ziemi 
Piękna i kolorowa ona skarby chowa
Już ją zobaczyliśmy 
I do niej pobiegliśmy 
Oczywiście skarb znaleźliśmy
Bo piękną tęczę zobaczyliśmy.

"Motyl"
Kolorów bardzo dużo ma
Do nas się szczerze uśmiecha 
Macha do nas skrzydełkami 
Lata nad dzieci głowami
I rozgląda się swoimi pięknymi
oczami.

Myśli kolorowe przywołuje 
I dzieciaki do zabawy zwołuje
Wszyscy cieszą się dookoła
Bo to motyl ich przywołał.

„Rozkwitająca wiosna” 

Już 21 marca zbliża się
Wiosna z nami wita się
Wokół kwiatki rozsypuje
Swoją buzią promieniuje
Słońce woła do nas z nieba
I z uśmiechem wita drzewa
My się tylko rozglądamy
I naszej wiośnie ukłony składamy.

"Miłość na wieki"
Wciąż rozmyślam, nic nie robię
Tylko swoje drewno skrobie.
Raz coś powiem, raz popłacze
Raz na twój obraz zobaczę
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PRZECZYTAJCIE WIERSZE OLI I SPRÓBUJCIE SAMI COŚ NAPISAĆ. POEZJA
JEST PIĘKNĄ FORMĄ WYRAŻANIA MYŚLI I UCZUĆ.

c.d. wiersza "Miłość na wieki"

Wspomnieniami chodzę tam
Gdzie byliśmy, czas spędziliśmy
Tam gdzie się śmialiśmy, gdy nasze
usta złączyliśmy
W pocałunku odlecieliśmy
Tam naszą przyszłość zobaczyliśmy.
Nasze spojrzenia się spotkały
I naszą miłość odnotowały
A teraz w niebie Anioły śledzą mnie i
ciebie 
Uśmiechają się do mnie będąc
niedaleko 
A ciebie wspierają w górze, w plamie
niebieskiej chmurze.

"Słońce"

Idąc ulicą nie rozglądam się wcale
Czuje na sobie wzrok
Obracam się, a tam pustka
Wszystko staje w miejscu
Coś zasłoniło mi pole widzenia
Patrzę !
Widzę niekończącą się otchłań
Idę dalej
Jestem coraz bliżej
I wreszcie znów wszystko widzę
Ale teraz nikogo nie ma
Wszystko jest takie… smutne
A ja stoję i patrzę ….
Ale już nie zdążę
Już ciemność mnie przysłoniła…
A w tej przepaści, ciemności
Widzę promyk co czeluść oświetla
A ja odchodzę ale wrócę ….
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KAROLINA BEDNARCZYK POLECA FILM DUNKIERKA

źródło:

Miałam okazję zobaczyć film reżysera
Christophera Nolana pod tytułem
"Dunkierka". Jest dramatem
wojennym, który premierę miał 13
lipca 2017 roku.. Ludzie bardzo
pozytywnie przyjęli "Dunkierkę",
ponieważ otrzymała pozytywne
recenzję od krytyków oraz zdobyła 3
Oskary za montaż i dźwięk. Grali tam
między innymi: Harry Styles, Fionn
Whitehead,Tom Glynn-Carney i
Aneurin Barnard.
Cała akcja opiera się na Operacji
Dynamo z 1940 roku podczas działań
wojennych. Jest prowadzona z 3
perspektyw: z lądu, morza  

i powietrza. Każda nich jest
odgrywana w innym czasie. Z lądu
wydarzenia trwają tydzień, z morza
dzień, a z powietrza tylko godzinę.
Głównym bohaterem jest tu Tommy
(Fionn Whitehead), odgrywa raczej
spokojną postać, mimo tego
odważną. Spotyka Gibsona (Aneurin
Barnard) i Alexa (Harry Styles).
Trzymają się razem do końca filmu.
Wszystko kończy się dobrze i wracają
do domu. Film stanowi nowe
podejście do gatunku, jakim jest film
wojenny. Dzięki dobremu montażowi,
oglądającemu wydaje się, że każde z
wydarzeń dzieje się w tym samym
czasie. Sama ewakuacja aliantów na
Francję jest widowiskowa i
zadziwiająca, natomiast w kadrze nie
pojawia się żaden niemiecki żołnierz.
Uważam, że każdy, kto chociaż trochę
lubi poznawać historię lub lubi
oglądać filmy o tematyce wojennej
(c.d.s.6)

googlegrafika
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PATRYK OŁDAK W KILKU SŁOWACH
O VITO

powinien zobaczyć ten film. Moje
samopoczucie po zobaczeniu filmu
trochę spadło, ponieważ widać tam,
że wojna przyniosła ogrom strat- nie
tylko materialnych lecz także w
ludności. Jednak najbardziej zabolała
mnie śmierć George'a. Uważałam go
za bardzo pozytywną postać, lecz
niestety zmarł. No cóż, reżyserzy
chyba tak mają, że zawsze pozbywają
się najlepszych postaci.

KIM JEST VITO???

Witam!
 Dzisiaj chciałbym Wam polecić
oglądać Youtubera, który się nazywa
„Vito”. Vito nagrywa ze swoją
dziewczyną Bellą. Vito podobno
chodzi do pracy. Dla YouTubera
można zrobić mapkę z Lucky
Blockami. Lucky Blocky mogą być
negatywne i nienegatywne. Bronie,
które wypadają z tych bloków są
genialne. Ma ponad 688 tysięcy
subskrybcji. Najlepsze jego filmy to
"Lucky Block” i „baza vs tsunami".
Bella jest super dlatego, że jest miła,
lubi żartować, uwielbia jednorożce, a
także różowy kolor. Vito nagrywa już
6 lat. Ciekawostka, dla tych, którzy
jeszcze nie znają Vito, grywa on jak
podkreśla prawie wyłącznie w
maincrafta i rollblocksa oczywiście.
Nagrywa filmiki tylko dla widzów, a
nie dla sławy. Polecam Wam oglądać
Vita i Bellę i pamiętajcie nie
zapomnijcie o zasubskrybowaniu ich.
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ZUZANNA SETKOWICZ O WADACH I ZALETACH APARATU
ORTODONTYCZNEGO

Dzień dobry albo dobry wieczór
nazywam się Zuzia chcę Wam
powiedzieć czy noszenie aparatu
ortodontycznego jest takie super?!
Czy może wręcz odwrotnie jest czymś
niezbyt miłym?!
Niedawno założyłam aparat
ortodontyczny po założeniu nic mnie
nie bolało do wieczora . Kiedy
zaczęłam myć zęby to zaczęły mnie
strasznie boleć i nie mogłam spać,
rano nic nie jadłam. Dwa tygodnie
chyba tak było, że jadłam rano
głównie jogurty. A może krócej to
trwało tylko czas mi się tak dłużył …
Po tygodniu zaczęłam jeść śniadanie i
kolację,  lecz obiadu dalej nie jadłam.
Jednak w końcu można się powoli
przyzwyczaić i przestaje Ci
przeszkadzać, że masz aparat. Koszt
aparatu ortodontycznego – jest to
rzecz, której nie przeskoczysz.
Najtańszy aparat to około 3 tysiące,
taki właśnie mam  i  co miesiąc się
zmienia w nim gumki. Gumki są w
różnych kolorach może być

także 6 odcieni zielonego zmienia się
je co miesiąc. Jak ktoś będzie miał
powiedzmy 3 lata aparat tak jak ja
będę miała to zmieni gumki w
aparacie 36 razy. Największą jednak
zaletą aparatu jest efekt jaki
przyniesie naszym zębom. Będą
piękne, równe i można się wtedy
śmiało uśmiechać jak Gwiazdy
filmowe, piosenkarki mają piękne
zęby często dzięki temu, że nosiły
aparat ortodontyczny. Warto trochę
pomęczyć się z tym aparatem, by móc
się potem pięknie uśmiechać:)

A pamiętajmy, że jeden uśmiech
znaczy często więcej niż wiele słów.
Warto się uśmiechać :) Uśmiechem
wyrażamy naszą sympatię, życzliwość
do innych. "Uśmiechaj się do
każdego, uśmiech mową jest duszy,
gdy słowa nie pomogą uśmiech dobro
poruszy".


