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                        Konferencja Prasowa w ZSPryw. w Opocznie

              W piątek, dnia 17.12.2021r., w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie odbyła się Konferencja Prasowa w języku
angielskim i polskim. Naszymi gośćmi byli : Tony Vega i  Martyna Kosno-Vega. W II sesji konferencji brali udział
uczniowie klas III-V. Dzieci objęte kwarantanną mogły brać aktywny udział w konferencji i zadawać pytania na czacie,   
  w aplikacji MS Teams. Uczniowie zaskoczyli gości pytaniami takimi jak : Czy w Teksasie można jeździć konno? Czy     
    w dzisiejszych czasach można spotkać kowboja w Teksasie? Jaka jest ulubiona  książka naszych gości?. Relacja
video była dostępna dzięki ekipie telewizyjnej z MDK Opoczno. Relacja radiowa to zasługa redakcji RADIO PLUS.
Patronatem medialnym Konferencji był Top-Tygodnik Opoczyński, a za fotorelację był odpowiedzialny szkolny
informatyk: Rafał Wierzbicki�. Ogłoszono nawet konkurs na recenzję konferencji.
           Konferencja była wspaniała. W czterech słowach "Nic dodać, nic ująć."
                                                                                                                                                                                          Amelia Pawlińska kl. IVa  



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 81 02/2022 | Strona 2  

www.juniormedia.plZ
Budy

                                                       

                        Recenzja konferencji w języku angielskim                         
                   
              On December 17th students from our school were
the participants of the special press conference with very
interesting guests from the United States –  Martyna
Kosno-Vega and Anthony Vega, the two scientists who
work in the Southwestern Medical Centre. The meeting
was divided into three parts for particular age groups.
  During the conference we found out that Anthony is
originally from Austin, Texas and Martyna moved to Texas
for a student exchange during the studies at the medical
university in Poland. They prepared a presentation about
Texas, its culture and their work. We were also allowed to
ask them some questions – both students who met them
face-to-face and the ones who were on quarantine and
were only able to join the event via online call.
  I found it interesting that they are studying not only
about the diseases we are familiar with, but also about
undiscovered areas of science like neurological diseases.
Even though their work can be really exhausting, they
both are very dedicated to it, although – as they said –
they didn’t plan to be scientists at first.
  Martyna and Anthony showed us that hard work repays
the effort and with great motivation we are able to fulfil our
dreams and achieve everything we desire. It doesn’t
matter if we come from a small city like Martyna as the
mandatory thing is to believe in yourself and have a
passion to what we do.
  After that exciting discussion which I really enjoyed, now
I’m motivated to do my best to achieve something that big.
 
                                                   Amelia Witoń, kl. 3L8
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                                       Cykl książek : " Hania Humorek"

Polecam bardzo cykl ,,Hani Humorek ''.Opowiada ona o dziewczynce,
która chodzi do trzeciej klasy i jej młodszym bracie Smrodku. Hania
to energiczna i troszkę szalona dziewczynka . W jednej z książek
na przykład zastanawia się nad istnieniem Wróżki Zębuszki. I choć
dziewczynka bardzo mocno w nią wierzy, to co dzieje się wokół niej
sprawia, że w jej głowie rodzą się pewne wątpliwości. Co gorsza,
młodszemu bratu właśnie wypada pierwszy ząb i Hania bardzo się boi,
że Smrodek nie znajdzie pod poduszką pieniędzy. Postanawia wziąć
sprawy w swoje ręce i wyręczyć wróżkę . Czasami jej brat nie daje jej
spokoju lecz Hania  zawsze staje w jego obronie. Zachęcam gorąco do
przeczytania .
                                                                       Hanna Bednarz kl.IV A          

                       Uczniowie klasy VII B                 
                       uczestniczą w projekcie: 
                  " Filmoteka Szkolna. Akcja!"
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Rasa,  którą dzisiaj będę  opisywać to maltańczyk . Jest  cały biały i
 nieduży .  Ma malutkie łapki i troszkę bakaliowe uszka . Mój pies też  jest 
tej rasy . Wabi się Cukierek . Te psy są troszkę uczulone na kurczaka i
czasami na inne mięsa .  Odpowiednia dieta dla tych psów to rano mokra
karma, wieczorem sucha . Maltańczyki mają długie włosy  i nie zostawiają
ich nigdzie. Trzeba je też czesać i myć oczka . Mają zacieki to jak łza , która
się tworzy ,gdy pies płacze . Regularnie trzeba przemywać okolice
pyszczka . Te psy potrzebują  dużo czułości i miłości . Potrzebują  też
rozrywki  biegania , rzucania piłki , tresury.  
                                                                     Hanna Bednarz kl.4a

               WALENTYNKI

      Walentynki to święto obchodzone co roku 14 lutego.
Jest  to tradycja przeznaczona dla zakochanych, którzy 
w tym dniu obdarowują się upominkami. Niekoniecznie
muszą być to drogie rzeczy, liczy się bardziej pamięć 
o drugiej osobie. Najbardziej popularnym jednak
zwyczajem jest wysyłanie w tym dniu kartek z wyznaniami
miłosnymi. Nazwa święta pochodzi od św. Walentego.
Symbolami Walentynek jest serce czy Amor, który             
 w mitologii rzymskiej jest przedstawiony jako bóg             
  i uosobienie miłości. 
         W naszej szkole także obchodzimy to święto.
Tradycją jest „poczta walentynkowa”. Uczniowie mogą
wrzucać kartki z wyznaniami a 14 lutego wszystkie 
są rozdawane. W tym roku , ze względu na ferie zimowe,
Walentynki będą dostarczane 11 lutego.

                                                   Zofia Pogorzała, kl.VII B

                                                      Mój pupil
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