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Na planie filmu: " Miasto 44"

Uczniowie kl.III GIM oraz II LO ucharakteryzowani na powstańców warszawskich - stroje pochodzą z planu filmowego " Miasto 44"
„Miasto 44” to film w
reżyserii Jana Komasy,
którego premiera odbędzie
się 1 sierpnia, czyli w 70
rocznicę wybuchu
powstania
warszawskiego. Już od
pewnego czasu możliwe jest
zwiedzanie planu filmowego
tej produkcji, którego
organizatorem jest
Wytwórnia Filmów
Dokumentalnych i
Fabularnych w
Warszawie.Właśnie tam
udali się uczniowie z klasy 3
gimnazjum i 2 liceum wraz z
opiekunami: Iwona
Stępniewską i Waldemarem
Ferensztajnem.

Młodzież miała okazję
poczuć się jak prawdziwi
statyści, ponieważ została
przebrana w stroje i
ucharakteryzowana na
powstańców. Nastolatkowie
wzięli udział w warsztatach
na pierwszym
profesjonalnym planie
filmowym udostępnionym
zwiedzającym. Mieli okazję
poznać tajniki sztuki
filmowej, znaleźć się w
miejscach dostępnych tylko
dla członków ekipy filmowej,
poznać pojęcia dotyczące
filmu oraz zobaczyć
oryginalną scenografię
filmową.

Uczniowie szczególnie
zainteresowani byli scenerią,
która była bardzo
realistyczna. Mieszkanie na
planie wyglądało jak po
wybuchu bomby – wszędzie
znajdował się gruz,
połamane meble i odłamki
szkła. Wycieczkowicze
obejrzeli ponadto scenę z
filmu o powstańcach.
Wystawa wszystkim bardzo
się podobała . Uczniowie w
dobrym nastroju udali się do
autobusu, w którym już
starym zwyczajem nastąpiło
śpiewanie karaoke.
Wszyscy świetnie się bawili.
KAROLINA

Widzieliśmy:
kamerę
stanowisko operatora
oraz dźwiękowca
elementy filmowej
scenografii
specjalnie
skonstruowany
sztuczny kanał

Kocemba w trakcie
Karolina Kocemba Karolina
w
trakcie
charakteryzacji.Malowana
krewkrew
jest łudząco
makijażu ...Malowana
jestpodobna
do prawdziwej.
łudząco podobna do
prawdziwej.Wbrew pozorom łatwo
ją zmyć za pomocą nawilżonych
chusteczek.
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Wirtualny Festiwal "Kulthurra!"

Udział w Wirtualnym
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BLOG PRYWATNEGO
GIMNAZJUM W
OPOCZNIE

Kolejna witryna sieci „Blogi
Programów Centrum Edukacji
Obywatelskiej”

otrzymywali(10.00
zegarowe
nowe–
13.00). Co do
ZADANIE
20 minut
uczestnicy Polecenia
wykonania.
otrzymywali
dotyczyły
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ZADANIE
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do i sztuki
wykonania.
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Polecenia
na
dotyczyły
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filmu,szeroko
teatru,
pojętej kultury
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muzyki,
i sztuki
– wiadomości
sztuk
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na w
temat filmu,
Polsce
i na świecie.
teatru,
fotografii, muzyki,
Niektóre

miały charakter
sztuk
plastycznych w
Polsce i na
zabawy,
inne
świecie.
Niektóre miały
wymagały
głębszego
charakter zabawy.
zastanowienia,
natomiast dzięki nim
wszystkim można
było pogłębić swoją
wiedzę i nauczyć się
czegoś ciekawego.

W festiwalu
uczestniczyli uczniowie
z całej Polski.Wyniki
oraz dane osób, które
najszybciej wykonały
poprawnie zadanie,
były natychmiast
publikowane na stronie
festiwalu. Wśród
zwycięzców znalazły
się uczennice
Prywatnego
Gimnazjum w
Opocznie : Zuzanna
Goska , Karolina
Kocemba , Maria
Kołodziejczyk oraz
Anna Stróżak

. W nagrodę otrzymały
dyplomy oraz
interesujące książki.

STYPEDNYŚCI
Z PRYWATNEJ
Karolina Kocemba,
Dagmara Olczak,
Arkadiusz Fornal i
Bartłomiej Malec są
stypendystami na rok
2013/2014 w ramach
Łódzkiego
Regionalnego
Programu Wspierania
Młodzieży Szczególnie
Uzdolnionej – II
edycja. Stypendium
otrzymało 550
wybitnych uczniów
szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z
terenu województwa
łódzkiego.
„Wyróżnienie jakim jest
znalezienie się w
gronie stypendystów
jest potwierdzeniem
wspaniałych osiągnięć
w pracy nad własnym
rozwojem.

Otrzymanie
stypendium jest
również nagrodą za
wytrwałość w dążeniu
do zgłębiania tajników
wiedzy oraz za
zdolność osiągania
zamierzonych celów” –
takie słowa do
młodzieży skierował
Marszałek
Województwa
Łódzkiego Witold
Stępień. 16 grudnia
stypendyści z Zespołu
Szkół Prywatnych w
Opocznie wraz z panią
dyrektor Barbarą
Kosno uczestniczyli
na spotkaniu
gratulacyjnym w
Teatrze Wielkim w
Łodzi. KAROLINA

Zainteresowanych
zadaniami
konkursowymi
odsyłamy na stronę
Centrum Edukacji
Obywatelskiej:

http://www.ceo.org.pl/pl/kulthurra/wirtu
festiwal/

STOPKA REDAKCYJNA:
Zuzanna Goska
Anna Stróżak
Karolina Kocemba
Maria Kołodziejczyk
Justyna Wiktorowicz
opieka nad zespołem
redakcyjnym:
Iwona Stępniewska
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Anna Podsiadła w ogniu pytań

TENIS STOŁOWY
W czwartek
(09.01.2014r.) na hali
sportowej ZSPryw. w
Opocznie odbyły się
zawody tenisa
stołowego. Rozegrano
w 2 kategoriach.

Z.G:Jak się pani podoba praca w
szkole?
A.P:Bardzo mi się podoba, chociaż
jeszcze kilkanaście lat temu nie
sądziłam,że zostanę nauczycielem.
Z.G:Więc ile lat jest pani
nauczycielem?
A.P:Jestem nauczycielem od ponad
Z.G:Czylat.
ośmiu
dobrze dogaduje się pani ze swoją
klasą,
jakszybko
panią przyjęli?
Z.G:Czy
się
A.P:Jak
do tej pory dobrze,miejmy nadzieję,że
pani zaaklimatyzowała
będzie
jeszcze
w naszej
szkole?lepiej. Klasa bardzo
sympatyczna,przyjęli
A.P:Ten proces wciąż mnie bardzo ciepło.
Z.G:A
spodobało się pani najbardziej w
jeszczecotrwa,ale
nowej szkole?
wszystko
jest na dobrej
A.P:Wszystko.
drodze.
Z.G:Bezpieczna odpowiedź :)
Z.G:Przejęła pani klasę
A teraz kilka standardowych pytań. Znak
trzecią gimnazjum ,
zodiaku?
czy to debiut w roli
A.P:Jestem zodiakalnym lwem.
wychowawcy?
Z.G:Ulubiona potrawa?
A.P:Nie,miałam
A.P:Uwielbiam już
makarony, ryby i zupy-krem z
okazję
być
warzyw, ulubiona to zupa dyniowa.
wychowawcą
szkolezostać w dzieciństwie?
Z.G:Kim pani w
chciała
ponadgimnazjalnej.
A.P:Prawdę mówiąc, nie pamiętam
dokładnie,ale chyba lekarzem .
Z.G:A Jakie są pani największe marzenia?
A.P:Chyba nie mogę powiedzieć bo się nie
spełnią .
Z.G:Oczywiście rozumiem,a więc życzę ich
spełnienia i dziękuję za wywiad.
ZUZIA GOSKA
( Riposty pani Ani były bardzo krótkie .Może
następnym razem dowiemy się czegoś więcej)

Masz pomysł na
artykuł? Chcesz
podzielić się swoimi
refleksjami o życiu?
Dołącz do redakcji
" Z Budy".
Zapraszamy
wszystkich , którzy
nie boją się wyrażać
na głos swoich opinii.

TURNIEJ MĘSKI:
Wyniki:
· 1 miejsce – Koluszki
· 2 miejsce – ZSPryw.
· 3 miejsce – ZSP 3
Tomaszów Maz.

TURNIEJ ŻEŃSKI:
· 1 miejsce - 1 LO
Tomaszów Maz.
· 2 miejsce – ZSZ w
Żarnowie

Podsiadła

Anna

opracowanie: Justyna
Wiktorowicz , kl.I GIM

"CHCE SIĘ ŻYĆ"
KINO NA TEMAT

Widzieliśmy film
M.Pieprzycy

Inność czy niepełnosprawność nie musi być
wcale czymś, co izoluje nas od reszty świata. By
móc postawić taką tezę należy wcześniej
obejrzeć film pt.: „ Chce się żyć” w reżyserii
Macieja Pieprzycy. Klasa II liceum oraz III
gimnazjum obejrzały ww. film w ramach akcji kina
Helios w Piotrkowie Trybunalskim – kino na
temat Jest to niezwykle poruszająca historia
niepełnosprawnego chłopca Mateusza (Dawid
Ogrodnik). Kiedy przyszedł na świat, lekarze
uznali go za niepełnosprawnego intelektualnie,
sądzili, że nie ma kontaktu z otaczającym go
światem. Jednak rodzice chłopca (Arkadiusz
Jakubik i Dorota Kolak) nigdy nie pogodzili się
z diagnozą, wierzyli, że ich syn wcale nie jest
rośliną, lecz normalnym chłopcem. Mateusz
dorasta otoczony troską bliskich mu osób i
bezgraniczna miłością. Jednak stan zdrowia
matki pogarsza się, nie radzi sobie z opieką nad
Mateuszem, który z tego powodu trafia do
specjalistycznego ośrodka.

W jego życiu zachodzą
zmiany, kiedy do
placówki trafia młoda
wolontariuszka
(Katarzyna Zawadzka).
Podczas pobytu w
ośrodku następuje
przełom; po ponad 20
latach udaje się
znaleźć kontakt z
Mateuszem za
pomocą specjalnego
systemu znaków i
symboli.Po seansie
odbyło się krótkie
spotkanie z
psychologiem.
Psycholog uświadomiła
nas, że inny wcale nie
znaczy gorszy.
Każdym ma prawo do
życia. Po seansie
odbyło się krótkie
spotkanie z
psychologiem

na temat, czy
akceptujemy inność
niektórych osób i jak
sobie z nią radzimy.
Większość młodzieży
stwierdziła, że nie ma z
tym żadnych
problemów. Psycholog
uświadomiła nas, że
inny wcale nie znaczy
gorszy. Każdym ma
prawo do życia i nie
należy spisywać na
straty tych, którzy się
od nas różnią.
Wspaniałym
przykładem jest
Mateusz, który po
wielu latach znalazł
sposób by porozumieć
się z bliskimi.
ANIA
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FILMOTEKA SZKOLNA. AKCJA!

Bogusławski

Marceli

ZŁOTY
MARCELI

Filmoteka Szkolna to
program edukacji
filmowej Polskiego
Instytutu Sztuki
Filmowej, w ramach
którego kilkadziesiąt
polskich filmów
zostało
opracowanych na
potrzeby zajęć
szkolnych

i udostępnionych
nauczycielom.
Filmoteka Szkolna tak został nazwany
pierwszy pakiet 55
filmów fabularnych,
dokumentalnych i
animowanych, które
zostały wysłane do
wszystkich szkół
ponadpodstawowych

w Polsce. Filmy
podzielono na 26
tematy lekcji i zajęć
pozalekcyjnych,
zaproponowanych
przez specjalistów
od danego
przedmiotu.
Przygotowany
materiał może być
wykorzystywany

na lekcjach języka
polskiego, historii,
wiedzy o kulturze,
wiedzy o
społeczeństwie.
AA

odpowiednią taktyką
oraz świetną formą i
wyszkoleniem. Jak
sam przyznał było
bardzo ciężko, jednak
Uczeń naszej szkoły, odpowiednia
Marceli Bogusławski - motywacja i świetne
kolarz Integral
przygotowanie zrobiły
Collections MTB
swoje. Zostawił rywali
Team , który rok temu daleko w tyle, co
zdobył tytuł Mistrza
skutkowało pewnym
Polski w kolarstwie
zwycięstwem. Zdobył
przełajowym wśród
tym samym swój
juniorów młodszych,
czwarty tytuł Mistrza
12 br stycznia stanął
Polski. Wygrana
do walki o ten sam tytuł zapewniła mu również
w kategorii juniorów.
nominację do
Był to dla niego
reprezentowania Polski
niezwykle ważny
na Mistrzostwach
wyścig. Przygotowywał Świata, które odbędą
się do niego ponad
się 2 lutego w
dwa miesiące. Już od Hoogerheide w
startu wykazał się
Holandii.
bezbłędną jazdą na
najwyższych obrotach, ANIA STRÓŻAK

Bieg przez plotki
Zima nie zaskoczyła nauczycieli.
NIESTETY są punktualni jak zwykle
Będzie dyskoteka szkolna!
Odbędzie się ona z okazji
walentynek.
Główną atrakcją dyskoteki szkolnej
ma być zabawa w „Randkę w
ciemno”. Szczegółów jeszcze nie
znamy. Ale zapowiada się ciekawie.

KLASA II LO na planie filmu : " Miasto 44"

Balcerek

Kamil

