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         WITAMY W TWINPIGS

            B A W M Y     S I Ę 

Na obozie z Junior Media mieszkaliśmy w amerykańskim parku rozrywki
TWINPIGS w Żorach. Znajdą się tam atrakcje dla najmłodszych, jak i dla
starszych. 
Zacznijmy od miejsc przeznaczonych dla dzieci. 
W parku tym było mnóstwo budowli w stylu westernowym. W niektórych 
znajdowały się ciekawe pomieszczenia. Jednym z nich była sala iluzji, w
której mogliśmy zobaczyć siebie w karykaturze, jakbyśmy wyglądali, np. z
nieproporcjonalnie długimi nogami. Dla dzieci był również mały
rollercoaster, którego z dziewczynami nazwałyśmy Gągą, bo wyglądała jak
gąsienica. Było tam również kilka kin 5D m.in. BATYSKAF, ŚWINKI, KULA
PAROWA, TAJEMNICZE PODZIEMIE. Znajdowało się tam zarówno koło
młyńskie stworzone pod styl miasteczka, jak i karuzela z kręcącymi się
beczkami po whisky. 
Najbardziej  zainteresował nas  zwierzyniec z kozami i danielami oraz
stajnia z końmi i rancho z świniami, kaczkami i innymi ptakami. 

Swoje miejsce znalazły  również bardziej „ekstremalne” atrakcje takie jak
wahadło Montezumy, które wszyscy nazywali młotem. Była tam też
nawiedzona sztolnia, do której szczerze mówiąc,  bałam się
wejść. 
Większości wszystkie atrakcje się podobały i TWINPIGS jest naprawdę
godne polecenia.

Ola Wolska, 8c

 
Wakacje już niestety się skończyły, lecz ja nadal przeżywam wspaniałe
kolonie zorganizowaną przez Junior Media. Dobrze, że mam za oknem
złotą polską jesień, ta aura sprzyja wakacyjnym wspomnieniom.

 Czas w Żorach zleciał bardzo szybko, ponieważ  był wspaniale 
zorganizowany i nigdy się nie nudziliśmy. Sam przyjazd był dość stresujący,
bo oprócz naszych redaktorek nie znałyśmy nikogo. Całą drogę
zastanawiałyśmy się, jak to będzie bez klasy, bez znajomych - tylko my trzy.

Po przyjeździe szybko zajęłyśmy pokoje, które miały swoisty styl...

Gdy już się rozgościłyśmy w naszych pokojach, emocje opadły. W naszym
dziesięcioosobowym pokoju zamieszkało nas pięć. Bardzo szybko znalazłyśmy
wspólny język.
Pokoje były bardzo fajne i urządzono je na styl więzienny. Spałyśmy na
piętrowych, metalowych łóżkach. Bardzo spodobało nam się WC, gdyż
deska klozetowa zawsze się do nas uśmiechała.Otaczały nas piękne
westernowe budowle i podczas patrzenia można było można poczuć,że
jesteśmy prawdziwymi kowbojami z Dzikiego Zachodu.

 Po pierwszym rozpoznaniu terenu zaproszono nas na krótkie zebranie i
poznałyśmy naszych kochanych opiekunów. Wysłuchanie regulaminów i
zasad, jakie obowiązywały w westernowym miasteczku, było wręcz
przyjemnością. Z resztą nie miałyśmy zamiaru wyłamywać się i nie słuchać
opiekunów.
 Dostaliśmy piękne akcesoria najbardziej podoba mi się koszulka, którą
nadal noszę z dumą. 

Julia Krakowska 8c
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          R O B I M Y     F I L M

W tym roku nasza redakcja Zlepek za zajęcie 5 miejsca w rankingu
szkolnych redakcji z całej Polski miała możliwość wyznaczenia 3 osób,
które wzięły udział w Letniej szkole Juniormedia.
Bardzo miło wspominamy wyjazd. Poznałyśmy dużo miłych,
sympatycznych, nieraz szalonych osób, które miały bardzo duże poczucie
humoru tak jak i duży dystans do siebie. 
Bardzo miło spędzało nam się wspólnie czas w miasteczku TwinPigs w
Żorach. mieliśmy różne zajęcia integracyjne, które nas bardzo do siebie
zbliżyły. 
Podczas obozu zorganizowane były konkursy - każdy pokój z osobna miał
napisać opowiadanie, które opiekunowie sprawdzali i wyznaczyli
zwycięzcę. Nasz pokój zajął pierwsze miejsce. 
 Bardzo miło spędzało nam się wieczory, ponieważ graliśmy w gry, a  przy
tym integrowaliśmy się ze sobą. W ostatni dzień wieczorem opiekunowie
zorganizowali nam dyskotekę. Każdy tańczył i świetnie się przy tym bawił.
Następnego dnia musieliśmy się wszyscy wykwaterować ze swoich pokoi i
około godzin popołudniowych każdy musiał się ze sobą pożegnać. Kiedy
się rozstawaliśmy łez nie brakowało. Ten obóz zostanie mi w pamięci na
długo. 

Debora Luberda 8c

Podczas kolonii nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy. Szczególnie dużo o
filmach poklatkowych,czyli filmach złożonych ze zdjęć. 

Najlepiej zapamiętałam skrót FPS- z ang. Frames Per Seconds - Klatka Na
Sekundę. Uczyliśmy się od podstaw tworzenia filmów. Na początku
dobraliśmy się w kilkuosobowe grupy i zaczęłyśmy robić rekwizyty i
planować cały film. 
Następnego dnia zaczęłyśmy nagrywać film. Nasze przygotowywania
objęły przygotowanie  makijażu i  stylizacji. Odgrywane były różne scenki, 
zaczynając od pogody do paradokumentu, a kończąc na teledysku
muzycznym. 
Niestety zajęłyśmy bardzo dużo czasu pani, która pomagała nam skleić
film, podczas gdy wszystkie grupy już skończyły, my dalej siedziałyśmy nad
filmem. 
Podczas publicznej premiery filmu  bardzo się śmiałyśmy, a
jednocześnie  trochę się go wstydziłyśmy, bo mimo wszystko na
filmie główne role grałyśmy my. 
Niestety nie zajęłyśmy pierwszego miejsca, ale byłyśmy bardzo
zadowolone z efektu i pracy.

LINK DO FILMU : https://www.youtube.com/watch?
v=C2VTT3PgLuE ❤ .
Julia Krakowska VIIIc

            WSZYSTKO MA 

  SWÓJ KONIEC

https://www.youtube.com/watch?v=C2VTT3PgLuE
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