
Z Budy
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Zespół Szkół Prywatnych w
Opocznie
ul.Partyzantów 1a
26-300, Opoczno

Numer 85 10/22

                                      Dziennikarki gazetki szkolnej

                        Zespół redakcyjny gazetki szkolnej:
                            Amelia Pawlińska, Julia Tworek,
                        Hanna Bednarz  oraz  Zosia Pierwoła 
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                             OKO w oko 
              z Bartłomiejem Świdzińskim

              Metryczka
Ulubiony film: "Titanic"
Ulubiona potrawa: sushi
Znak zodiaku: Panna
Marzenia: Koniec wojny
Ulubiony kolor: niebieski
Ulubiona książka: "Potęga podświadomości"
Ulubiony aktor: Leonardo DiCaprio
Ulubiony piosenkarz: They Kelly    (roses to red)

Zosia Pierwoła: Co lubi pan robić w wolnym czasie?
B. Świdziński: Lubię chodzić na spacery.
Hania Bednarz: Czy potrafi pan gotować?
B. Świdziński: Tak, potrafię.
Zosia Pierwoła: Jaki jest pana ulubiony owoc?
B. Świdziński: Truskawki.
Hania Bednarz: Jaki jest pana ulubiony dzień w roku?
B. Świdziński: Moje urodziny, czyli 28 sierpnia.
Zosia Pierwoła: Jakie były pana ulubione przedmioty?
B. Świdziński: Moje ulubione przedmioty to wych.fiz.  i biologia.
Hania Bednarz: Czy ma pan jakieś zwierzę?
B. Świdziński: Tak mam, jest to pies york, wabi się Junior.
Zosia Pierwoła: Co oznacza dla pana sukces?
B. Świdziński: Sukces oznacza dla mnie złoty medal.
Hania Bednarz: Czy uprawia pan jakiś sport?
B. Świdziński: Tak  pływanie, siatkówkę, łyżwy, narty i koszykówkę.
Zosia Pierwoła: Co najbardziej pan ceni w swojej pracy?
B. Świdziński: Najbardziej cenię uśmiech dziecka.
Hania Bednarz: Jakie są pana ulubione miejsca na świecie?
B. Świdziński: Moimi ulubionymi miejscami na świecie są: Karaiby,
Domikana i Ameryka
Zosia Pierwoła: Jaka jest pana ulubiona marka samochodu?
B. Świdziński: BMW.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu panu B. Świdzińskiemu. 
 Życzymy udanych podróży BMW do wymarzonych miejsc oraz zdobycia
medalu w Europie i świecie bez wojny.
                                                                           Zosia Pierwoła, kl. V A
                                                                           Hania Bednarz, kl. V A

     Cześć! Mam na imię  Zosia. We wrześniu, bieżącego
roku szkolnego, zapisałam się  na kółko dziennikarskie.
     Chodzę do klasy V A. Interesuję się piłką nożną i jazdą
konną. Trenuję w Ceramice Opoczno. Gram na prawej
obronie. Jestem jedyną dziewczyną w drużynie. Na
koniach jeżdżę w każdą  środę. Jeszcze nie galopuję lecz
już kłusuję. Ujeżdżam różne konie. Nazywają się one: 
Lawa, Cynamon, Basia, Lejdi i moja ulubiona: Tosia.
Często na niej jeżdżę, ponieważ jest wymagająca i mało
dzieci sobie 
z nią radzi. Najbardziej lubię w szkole matematykę i religię.
   Dołączyłam na zajęcia, ponieważ chcę się nauczyć
redagować artykuły. Podjęłam się przeprowadzenia
pierwszego w życiu wywiadu, do  którego lektury
serdecznie zapraszam wszystkich czytelników szkolnej
gazetki.
                                                                      Zosia Pierwoła kl. V A

Wywiadu do gazetki udzielił pan Bartłomiej Świdziński, 
               nauczyciel wychowania fizycznego
          w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie

Zosia Pierwoła 
z klasy V A 
pracuje na makietach
Dziennika Łódzkiego.
Zapisuje wywiad
przeprowadzony 
z p.Bartłomiejem  
Świdzińskim
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               Wakacje z książką

Podczas wakacji przeczytałam kilka ciekawych książek. Najbardziej zapadły
mi w pamięć serie: "Zagadki logiczne", "Zagadki geograficzne" 
i "Zagadki historyczne". W tych pozycjach książkowych bardzo spodobało
mi się to, że są w nich pytania, na które muszę odpowiedzieć.
 Wyobraźcie  sobie, że jesteście  graczami i musicie przejść wszystkie gry
świata. Nagle przychodzi do Was wiadomość: "Cześć, czy chcecie
przetestować nową grę? Jeśli tak to przejdźcie na stronę...".
I co teraz zrobicie?... Wszystkie te książki pomagają sprawdzić naszą 
wiedzę z historii, matematyki oraz geografii. Polecam wszystkim na długie,
jesienne wieczory.

                                                                             Amelia Pawlińska kl.V A

                    

         "Chłopcy z Placu Broni"
  Przedstawiamy wam recenzję utworu pt.:  "Chłopcy z Placu  Broni".
Opowiada on o chłopcach z dwóch różnych grup. Najbardziej spodobał
nam się  JANOSZ BOKA . Wyróżniał się odpowiedzialnością. Był również 
odważny i koleżeński.. 
  Powieść zaczyna się pewnego ciepłego, wiosennego  dnia, gdy  chłopcy
są w szkole.
Późniejsze akcje rozgrywają   się   na placu broni,w ogrodzie botanicznym 
i w domu Nemeczka. Plac znajduje się  przy ulicy Świętego Pawła i Świętej
Marii,  obok tartaku.
 Książka uczy nas o  sile przyjaźni, w szczególności  dwóch chłopców: 
Boki i Nemeczka. Opowiada również  o zdradzie Gereba w stosunku do 
chłopców z Placu Broni .
 Zapraszamy do przeczytania książki Ferenca Molnara . 
                                                                      
                                                                         Hanna Bednarz kl V A
                                                                         Julia Tworek kl V A 

 " Chłopcy z placu broni" to powieść węgierska ciesząca się sławą 
w skali światowej, należąca do klasyki literatury dla dzieci 
i młodzieży. Została przetłumaczona na co najmniej 42 języki. 

              Narodowe Czytanie
   Zbiór „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza,
uznany za manifest polskiego romantyzmu, 
wybrany został lekturą 11. edycji Narodowego
Czytania 2023r.
  W Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie,
utwory wieszcza czytali w tym roku uczniowie
klas: VIII A, VIII B oraz IV L8. Spośród 14
 tekstów zamieszczonych w zbiorze, do głosowej
interpretacji zostały wybrane: „Pierwiosnek”,
„Romantyczność”, „Świteź”, „Świtezianka” ,
„Rybka”, „Powrót taty”, „Do przyjaciół” , „Pani
Twardowska” ” oraz „ Lilie”.
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 Nieznane przygody Kajka i Kokosza w wykonaniu uczniów klasy IV B
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