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                      Realizujemy projekt: Filmoteka Szkolna.Akcja!

        Filmoteka Szkolna to program prowadzony przez Filmotekę Narodową 
–  Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 Uczniowie Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie 
mają możliwość uczestniczenia w  programie  
                        FILMOTEKI SZKOLNEJ              
w  ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Podczas  grywalizacji listopadowej uczennice kl.IV A
obejrzały i omówiły klasyczną animację opartą na 
mitologicznych motywach: " Król Midas" w reż. Lucjana
Dembińskiego.Przed nimi jeszcze " Orfeusz i Eurydyka"
w reż. Edwarda Sturlisa.
Klasa VII B zmierzyła się zaś z dokumentem Krzysztofa
Kieślowskiego : " Siedem kobiet w różnym wieku".
Kolejnym filmem będzie "Amator".   
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               Kółko plastyczne
Chodzę  na  kółko  plastyczne,  które  prowadzi   pani  Izabela  Piekarska .
Na te zajęciach  chodzi  bardzo utalentowana dziewczyna.Nazywa się :
Weronika Białas . Bardzo   ładnie rysuje . Jej praca  została
zakwalifikowana do   konkursu plastycznego  w Tokio.  Wyniki  będą za pół
roku. Na kółku jest zawsze miło i przyjemnie . Wykonujemy tam  prace
plastyczne na różne konkursy. Malujemy kredkami, farbami akrylowymi
oraz plakatowymi.
Można się tam również wiele dowiedzieć o sztuce.

                                                              Hania Bednarz, kl..4a

                  Klub Czytelniczy
W naszej szkole mamy  bibliotekę, w której jestem bardzo często. Jakiś
czas temu zaczęłam wypożyczać "Biuro Detektywistyczne Lassego i
Mai".Bardzo spodobały mi się książki z tej serii, dlatego postanowiłam
założyć Klub Czytelniczy i zaprosić do niego chłopaków. Michał i Tomek 
szybko się wkręcili w czytanie. Z wspomnianej przeze mnie serii
wydawniczej jest kilka książek. Opowiadają one o dwójce nastolatków, które
przeżywają mnóstwo przygód. Akcja rozgrywa się w małym miasteczku
Valleby. Jest też komisarz policji, pastor i wiele innych bohaterów.
W cyklu tych książek uwielbiam dużą czcionkę i bardzo ładne ilustracje.
Dzięki temu pozycje  te szybko się czyta. Ich czytanie sprawiam mi
przyjemność .
Wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji sięgnąć po opisywaną przeze
mnie serię , serdecznie zachęcam do lektury.
                                                                      Zuzia Długosz, kl.IV A

            Akordeon.Moja pasja!   
             
   Mam na imię Julia i mam 10 lat.Chodzę do  Państwowej Szkoły
Muzycznej w Opocznie  I stopnia,  w cyklu 6 letnim. Oznacza to, że przede
mną 5 lat nauki , gdyż od września  zaczęłam klasę drugą. To  tam
odkryłam jedną ze swoich pasji - akordeon. Początkowo byłam przerażona 
wielkością i wagą instrumentu. Ból pleców, po zdjęciu ciężkiego
instrumentu, wydawał się nie do zniesienia.Dopiero kolejne zajęcia
nauczyły mnie prawidłowego posługiwania się akordeonem. Ból minął  a
narodziła się pasja. Moim autorytetem stał się mój nauczyciel -mistrz:
Marcin Snokowski. W ciągu tamtego roku uczestniczyłam w wielu jego
koncertach online oraz na żywo.Za każdym razem wzbudzały we mnie
ogromne emocje. Już w pierwszej klasie wzięłam udział w ogólnopolskim
konkursie akordeonowym,w którym otrzymałam wyróżnienie. Szkołę
muzyczną polecam wszystkim,bo można się dużo dowiedzieć i zyskać
sukces.                                                                                          Julia Tworek
kl 4a                                                   

             Akademia z okazji  11 listopada
Ostatnio w naszej szkole odbyła się  akademia z okazji Narodowego
Święta Niepodległości. Miałam przyjemność uczestniczyć w
śpiewaniu pieśni razem z chórkiem  szkolnym, który prowadzi pan
Mariusz Nowakowski - nauczyciel muzyki. To było wspaniałe
wydarzenie. Śpiewaliśmy następujące pieśni: hymn Polski - "Mazurek
Dąbrowskiego", "Ojczyzno ma", "Polskie kwiaty" i "Ziemio rodzinna".
                                                                               Amelia Pawlińska kl.IVa
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       Mediateka w naszej szkole

   W tym tygodniu, dnia 29 listopada 2021 w naszej szkole ruszyła nowa
mediateka. To takie miejsce, w którym można wypożyczyć przeróżne
książki oraz je przeczytać. Możliwe jest tam też odrabianie lekcji. Uważam,
że to wspaniałe miejsce do odpoczynku. Są tam nowe meble, wygodne
siedzenia oraz ostatnio zamówione książki. 
   Sama byłam tam dwa razy. Wypożyczyłam kilka książek: "Mity dla
dzieci" i " Tajemnica pływalni", które  już prawie przeczytałam. Myślę, że
po lekturze wypożyczonych książek wyciągnę rękę po jeszcze inne.
Zachęcam wszystkich uczniów do przebywania w naszej czytelni.
                                                                             Amelia Pawlińska kl.IVa

               
                „Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
               Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
                  Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
                    Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
                                             
                                                             Cyprian Kamil Norwid
                              
                            Wszystkim czytelnikom
                            gazetki szkolnej " Z Budy" 
                            z  okazji zbliżających się
                            Świąt Bożego Narodzenia
                                     życzymy:
                            ciepła rodzinnych spotkań,
                            przy wigilijnym stole.
                            Wiary, nadziei i miłości.
                            By zbliżający się Rok 2022
                            przyniósł ze sobą
                           dużo pozytywnej energii,
                           zdrowia, szczęścia i spokoju.
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     Nasze czytelnicze wyzwania

          Lektura dla każdego
  Jeśli w domu nie masz co robić, polecam lekturę książki pt. "Opowieści
z Narnii". Tekst opowiada o czwórce rodzeństwa, które przyjechało do
domu pewnego profesora podczas II wojny światowej. Czwórka dzieci:
Łucja, Zuzanna, Piotr i Edmund przeżywają niesamowite przygody. Ja
najbardziej podziwiam Łucję, ponieważ pomimo bitew i przerażających
widoków była bardzo dzielna. Czy Aslan pokona Białą Czarownicę? Czy
rodzeństwo zasiądzie na tronach w Ker-Paravel? Możecie się o tym
przekonać, czytając polecaną przeze mnie książkę.Dzięki tej lekturze 
wejdziecie  do świata Narnii...
Gorąco polecam!
                                                                   Amelia Pawlińska kl.IVa

         5 listopada klasa 7b wystawiła dramat autorstwa Adama
Mickiewicza pt.:''Dziady'' (część 2). Wszyscy uczniowie  bardzo
zaangażowali  się w przedstawienie. Stworzyliśmy wystrój a także
założyliśmy stroje, odpowiadające naszym rolom. W główne postaci wcielili
się: 
Guślarz- Mikołaj Suwara; 
Duchy lekkie- Hanna Gągolewicz( Rózia) i Mikołaj Jurek (Józio);
Duch ciężki-Celina Bartyzel( Widmo Złego Pana); 
Duch pośredni- Zofia Pogorzała( Zosia). 
       Reszta klasy odgrywała rolę chóru, który powtarzał : 
                  "Ciemno wszędzie, głucho wszędzie
                      Co to będzie, co to będzie?".
   Chóralnie powtarzane słowa sprawiły, że wszystkim udzielał się nastrój
tajemniczości i grozy. Druga część "Dziadów" mówi o przebiegu dawnej
tradycji ludowej, która polegała na przywoływaniu duchów zmarłych.
Ludzie, wywołując dusze zmarłych,  chcąc zapewnić im spokój ducha;
przynoszą modlitwę , pokarmy i napoje. Za to one odwdzięczają się
różnymi przestrogami, które żyjących mają przestrzec przed popełnianiem
przez nich tych samych błędów.
 Odegranie roli głównych bohaterów dramatu, nie było łatwym zadaniem
lecz każdy z naszej klasy podołał nowemu wyzwaniu i całość wyszła
fantastycznie. 
                                                                                Zofia Pogorzała 7b

         "Dziady" A. Mickiewicza         
         na klasowej scenie VII B

          "Tajemnica kempingu" 
             Martina Widmarka
     Książka, którą opiszę jest autorstwa Martina Widmarka. Nosi tytuł
"Tajemnica kempingu". Wydawnictwo "Zakamarki". Jest z serii pt. "Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai". Bohaterowie książki "Tajemnica
kempingu" to: Maja, Lasse, Miranda, Sylwester, Gunnarsson, bracia
Bekonowie, Tahita oraz Mulle Berg. Czytelnicy, którzy według mnie mogą
czytać tą książkę nie muszą mieć określonego wieku- polecam lekturę tej
książki każdemu. Mnie najbardziej w tej serii podoba się tajemnica, wiele
niespodzianek i zagadki detektywistyczne.
                                                                      
                                                                            Amelia Pawlińska kl. IVa

         "Moim zdaniem inscenizacja "Dziadów" była bardzo dobrą formą
utrwalającą naszą wiedzę ze znajomości treści lektury. Ogólnie bardzo
mi się podobało. Zwłaszcza nastrój  tajemniczości i grozy, który
osiągnęliśmy zasłaniając rolety i zapalając małe świece".

                                                                                        Mikołaj Jurek
  

" Najbardziej przypadła mi do gustu gra Filipa Bieleckiego, który wcielił się
w rolę Kruka".
                                                                                         Jakub Morski
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