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Czym jest właściwie reportaż? To nic innego jak opis
np. jakiegoś wydarzenia, w którym uczestniczył jego
autor - reporter. Żeby stać się kimś takim nie można
siedzieć w domu i nie robić niczego. Wystarczy bywać
w różnych ciekawych miejscach, na ciekawych
wydarzeniach, by później móc je opisać.
W poszukiwaniu tematu wystarczy obserwować świat i
innych ludzi, słuchać co mają do powiedzenia. Dobry
pomysł jest w zasięgu ręki, wystarczy po niego
sięgnąć.
Zanim reportaż zostanie napisany przyda się opinia
innych. Czy jego temat jest ciekawy? Czy
przeczytaliby coś takiego? Jeśli nie - szukaj dalej.
Pamiętaj, że coś co opisujesz- musi zachęcać
czytelnika swoją treścią.
Gdy znajdziesz już odpowiedni temat, zbieraj o nim
jak najwięcej informacji, zanim przystąpisz do pisania.
Najlepszym rozwiązaniem będzie rozmowa z innymi
ludźmi. Nie wahaj się zadawać im pytań. Bądź
ciekawski. W ten sposób zdobywasz informacje, które
przed wpisaniem do reportażu musisz dokładnie
sprawdzić. W swojej pracy nie możesz umieścić
czegoś co jest niepewne, fakty muszą być
wiarygodne.

Podczas pisania pamiętaj, że jedną z najważniejszych
rzeczy jest początek tekstu. Musi być taki, by od razu
zainteresował czytelników. 
W reportażu nie umieszczaj samych suchych faktów.
Niech będzie on ciekawą opowieścią, czytaną 
z przyjemnością, taką, która nie zanudzi czytelników
                                        Agata Oleś, kl. VIII A

      Jak napisać           
  reportaż? 

                        FOTOREPORTAŻ
              Z NARODOWEGO CZYTANIA 
         "BALLADYNY" J.SŁOWACKIEGO
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  Ostatnio oglądając film pt.:  „Mały
Książę”  w reżyserii Marka Osborne`a
zauważyłam pewne różnice miedzy
produkcją a dziełem pierwotnym 
– czyli utworem Antoine`a de Saint-
Exupery`ego
 Pewnie większość z Was nie dopatrzyła się tych
szczegółów, jednak ja zwróciłam na nie uwagę. 
W filmie, do historii właściwej ,mamy najpierw
wprowadzenie nawiązujące do treści książki.
Opowiada ono o dziewczynce, która próbuje sprostać
oczekiwaniom matki i jej planom względem  na życia
córki. Aby dostać się do wymarzonej szkoły, rodzina
przeprowadza się do nowoczesnego osiedla. W ten
sposób rodzina zostaje sąsiadami  starszego pana, z
którym dziewczynka się zaprzyjaźnia. To on,
wcielając się w postać  pilota, opowiada jej o historii
Małego Księcia.
 Miedzy filmem a dziełem właściwym możemy
zauważyć też mniejsze różnice. W ekranizacji zostały
pominięte trzy planety występujące w książce. Mowa
tu o planecie Geografa, Latarnika oraz Pijaka. W
dziele filmowym, niektóre fragmenty tekstu powiastki
filozoficznej ,nie są w kolejności chronologicznej. W
adaptacji mamy także inne dokończenie tej historii. 

Produkcja kończy się pogorszeniem zdrowia
starszego pana, przez co dziewczynka wyrusza 
w podróż naprawionym samolotem. Dociera ona
 na planetę dorosłych, gdzie spotyka Króla, Próżnego
oraz Biznesmena. Odnajduje także dorosłego Małego
Księcia, który nic nie pamięta. Zaprowadza on ją do
współpracownika Biznesmena, który próbuje uczynić
z niej dorosłą. jednak wówczas  Mały Książę zaczyna
sobie przypominać dzieciństwo i uwalnia bohaterkę.
Po wypuszczeniu ukradzionych przez Biznesmena
gwiazd lecą na planetę Małego Księcia. Okazuje się,
że została ona porośnięta przez baobaby a róża
uschła. Wtedy pojawia się zachód słońca w kształcie
róży a Mały Książę  zamienia się z powrotem w
dziecko. Po tych wydarzeniach dziewczynka wraca na
Ziemię, gdzie odwiedza starszego pana, który po
jakimś czasie umiera.
Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie ,co bardziej
mi się podoba, książka czy film; nie potrafiłabym
dokonać ostatecznego wyboru. Uważam, że obydwa
dzieła są warte uwagi. Przekazują one piękne
wartości  i wzruszają do łez.   
   
                                   Oliwia Hajnych, kl. VIII A

                                 „Mały Książę”
                                  film a książka
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Książka autorstwa W. Bruce Camerona pt.: „Był sobie
pies”  to powieść, która czytelnikowi zapewni uśmiech
od pierwszych stron tekstu. To również wspaniała
opowieść kolejnych wcieleń kochającego Baileya,
który przedstawia nam świat widziany oczami psa i
opowiada o nim z jego punktu widzenia. Bailey to
pies, który czuje, że ma misję,  do spełnienia.
„Był sobie pies”  to cztery różne psie historie ( Baileya,
Tobiego, Misia-Pysia i Ellie ), które „połączone” są
wcieleniami jednego psa. Pierwszym wcieleniem jest
Toby, który przychodzi na świat nad rzeką – w Norce.
Przeżywając swe życie trafia do Zagrody, w której
pełni miłości, ludzie opiekują się zagubionymi psami. 

 Pośród pieszczot Seniory i cotygodniowych dostaw
smakowitych kości, Toby uczy się swojej roli na
świecie. W kolejnym żywocie pies wciela się w
Baileya, który przez przypadek trafia w ręce
mężczyzny. Ten jednak , będąc pod wpływem
alkoholu ,zostawia go w nagrzanym, zamkniętym
samochodzie. Na szczęście jednak ,po pewnym
czasie zjawia się kobieta, która później okazuje się
jego „Mamusią” i ratuje go z opresji. Kiedy „Mamusia”
rozbija szybę samochodu i zabiera Baileya na
przejażdżkę, piesek jeszcze nie wie, że tym razem
 jedzie poznać przyjaciela swego życia – Ethana. U
boku swojego ukochanego chłopca, pies  przeżywa
 wzloty i upadki.
Dwa wcielenia to za mało, aby ten pies opuścił  świat
na dobre. Ellie to pies, który razem z Jackobem
pracuje w policji i ratuje zaginionych. Tym razem
zadaniem psa jest nie tylko zabawa w „Szukaj”, ale
również wyprowadzenie nowego właściciela z
rozpaczy. Ostatnim wcieleniem tego cudownego psa
jest „Mis-Pyś”, który trafia w ręce niezorganizowanej,
wiecznie zajętej Wendy, która nie poświęca mu
wolnego czasu. Zrozpaczony malec zostaje uwięziony
wśród osób, które najchętniej by się go pozbyły. Kiedy
życzenie się spełnia, pies trafia na wolność, która
okazuje się najstraszniejszym przeżyciem.
„Był sobie pies” to wzruszająca historia o kochającym
czworonogu, którego misją jest towarzyszenie swoim
właścicielom a także wpajanie im znaczenia miłości i
pogody ducha. Jak potoczą się dalsze losy Baileya?
Czy wróci on z powrotem do swojego ukochanego
chłopca ? Tego dowiecie się z tej wspaniałej książki
,jeśli tylko ją przeczytacie. A któż oparłby się urokowi
poczciwego czworonoga, który w dodatku odradza się
w kilku wcieleniach? Miłość nie zna granic, a Bailey
dobrze wie, że najważniejsze to kochać i śmiać się!

                                   Julia Barska, kl. VIII A

   "Sztuka sięgania gwiazd" to jedna z ciekawszych 
książek jakie czytałam. Jest bardzo  inspirująca.
 Sole i Stella to najlepsze przyjaciółki. Są bardzo ze
sobą zżyte. Chociaż ich charaktery nie są w żadnym
stopniu podobne. Sole jest nieśmiała, delikatna i
 wrażliwa. Natomiast Stella to bardzo żywiołowa
osoba. Nie boi się niczego. Jest dość poirytowana
faktem, że Sole nie chce z nią polecieć do Paryża.
Więc uznała, że poleci tam sama. Tam niestety ginie
w tragicznych okolicznościach.
 To wydarzenie jest dla Sole okazją na przełamanie
swoich lęków. W taki oto sposób, podczas żałoby,
bohaterka tworzy listę 100 rzeczy, których się boi. 
  Czy Sole zdoła pokonać wszystkie swoje lęki? Czy
odważy się wyznać miłość pewnej osobie? 
  Książka nie tylko dla młodzieży, ale  dla wszystkich! 
Warto ją przeczytać.

                                  Ada Poddębniak, kl. VIII A

                        Chiara Parenti 
               "Sztuka sięgania gwiazd"
                         RECENZJA

                         
                         W. Bruce Cameron
                           „Był sobie pies”
                             RECENZJA  
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     Piesze wędrówki

           FESTIWAL  NAUKI 
             
          W  ZESPOLE SZKÓŁ PRYWATNYCH
                         W OPOCZNIE
                        
                        
           

Panorama z Ćwilina

   Podczas wakacji byłam na Śnieżnicy. (Jest to
góra w Beskidzie Wyspowym. Ma wysokość 1006
m n.p.m. ). Spędziłam tam tydzień.  Podczas tego
czasu wspięłam się na dwie góry: Śnieżnicę
właśnie oraz Ćwilin (1072 m n. p. m.). Przedstawię
Wam  kilka  faktów o nich i paśmie, w którym leżą.

Beskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich
położony miedzy doliną Raby, a Kotliną Sądecką.
Jego nazwa podobno pochodzi od tego, że grupa
młodzieży wraz z nauczycielem nocowała na Ćwilinie
i gdy rano się obudzili, zobaczyli jakby wyspy-
pojedyncze szczyty otoczone mgłą. W większości jest
zbudowany z piaskowca. Najwyższym szczytem jest
Mogielnica  (1170 m n.p.m.).

 Śnieżnica leży obok Kasiny Wielkiej -z jednej strony,
a Przełęczy Gruszowiec z drugiej. Na stokach tej góry
znajduje się Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjno-
Rekreacyjny (MOREKO) oraz Kasina Ski & Bike Park,
która zimą  oferuje cztery trasy narciarskie o różnym
poziomie trudności. Latem  zaś  największy w Polsce
bike park .

Ćwilin to góra położona po drugiej stronie Przełęczy
Gruszowiec. Nie jest aż tak atrakcyjna dla turystów,
lecz ma  także swoje walory, bo jest to druga
najwyższa góra Beskidu Wyspowego, w dodatku ze
wspaniałą panoramą. Przy dobrej pogodzie z Ćwilina
jest widok na Babią Górę, Tatry i Wielki Chocz na
Słowacji. Ma  trzy wejścia. Najprostszy  jest szlak
niebieski- tym mogą spokojnie wchodzić rodziny z
dziećmi. Trochę trudniejszy, lecz głównie z powodu
odległości- to żółty szlak. Najtrudniejszy  jest szlak
niebieski. Uważam , że jest on   dla tych ,którzy  mają
dobre buty i są uparci.( Miałam możliwość schodzić tą
trasą- było niesamowicie!)
                      
        Zofia Urmańska, kl. VIII A

W ramach odbywającego się w naszej szkole
Festiwalu Nauki , 14 października 2020r .uczniowie
mieli  możliwość uczestniczenia w zajęciach z
robotyki oraz pokazie eksperymentów chemicznych,
podczas których również została zaprezentowana
drukarka 3D. Uczniowie  mieli  możliwość przekonać
się  m.in.: z czego powstaje sztuczna krew, jak płonie
sztuczny lód oraz jak wygląda chmura parowa. W
trakcie prezentacji eksperymentów chemicznych były
prezentowane rozmaite reakcje zachodzące między
różnymi substancjami. Natomiast na zajęciach z
robotyki uczestnicy własnoręcznie składali robota
zbudowanego z klocków lego. Warsztaty przyniosły
wszystkim wiele radości i każdy z osobna wyniósł z
lekcji coś przydatnego. Podczas demonstrowania
drukarki 3D uczniowie mogli zaobserwować proces
tworzenia druku oraz  wcześniej wydrukowane figurki.
W trakcie  festiwalu odbyła się zbiórka charytatywna
na rzecz 2- letniego Aleksandra, który zmaga się z
poważną chorobą-mukowiscydozą. Już w pierwszych
dniach zbiórki puszka była prawie pełna!!!
  

                   Julia Barska i Agata Oleś, kl. VIII A

Zofia
Urmańska
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