
Z Budy
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

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

Numer 87 12/22

            ABY ŚWIĘTA 
               BOŻEGO 
           NARODZENIA 
                  BYŁY 
BLISKOŚCIĄ I SPOKOJEM
            A NOWY ROK 
       DOBRYM CZASEM

           Wszystkim czytelnikom gazetki szkolnej 
                  życzy zespół redakcyjny" Z Budy"



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 87 12/2022 | Strona 2  

www.juniormedia.plZ
Budy

     
       "Akademia pana Kleksa"- prace projektowe uczniów klasy IV B

Autorki makiety: Lena Marczuk i Marika Grabowska

Eliza Karasińska i Ludmiła Szwedkowicz

      Wykonana przez nas makieta przedstawia AKADEMIĘ PANA KLEKSA,
którą opisał w swojej książce Jan Brzechwa.Tekst na tyle nam się
spodobał, że po omówieniu lektury postanowiłyśmy wykonać zadanie
zaproponowane dla chętnych uczniów.
      Nasza makieta wykonana jest przede wszystkim ze styropianu, ale
użyłyśmy także innych materiałów, np. farb, plasteliny,wykałaczek itp.
Nasza praca przedstawia budynek akademii otoczony murem z licznymi
furtkami.Wokół budynku znajduje się park,ogródek, ławka oraz rzeczka, po
której pływa nawet kaczuszka.
Do akademii wchodzi się przez spiczastą bramę.Jet to zimowa akademia,
dlatego oprószona została śniegiem.
  Wykonanie projektu zajęło nam aż dwa dni, ale był to bardzo miło
spędzony czas.
                               
 Marika Grabowska oraz Lena Marczuk z kl.IV B

Makieta nr 1: Marika Grabowska, Lena Marczuk

Makieta nr 2: Jan Witoń

Makieta nr 3: Eliza Karasińska,Ludmiła Szwedkowicz
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  Warsztaty z Naukowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

                                           w ZSPryw. w Opocznie

         Dnia 30.listopada, w naszej szkole miały miejsce
warsztaty z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej
 w Warszawie. Naszymi gości byli : Bartosz Majewski 
oraz  Kamil Flig. W spotkaniu z naukowcami uczestniczyli
uczniowie wszystkich klas.
     Na początek uczniowie wysłuchali wykładów na temat
ekonomii, historii handlu i pieniądza. Następnie, kolejne
klasy uczestniczyły w pracy z podziałem na grupy,
podczas której członkowie poszczególnych zespołów 
starali się ustalić wspólne odpowiedzi na stawiane im
pytania. Zadaniem lidera każdej grupy było
zaprezentowanie wyników prac na forum.
   Spotkanie z ekspertami pełne było ekonomicznych  gier
i zabaw, które wymagały od nas zaangażowania 
i kreatywności.
  Podsumowaniem zajęć były każdorazowo:  wspólnie
wypracowane wnioski oraz pamiątkowe zdjęcie.
  Moim zdaniem były to pouczające i rozwijające warsztaty.
Wymagały od nas zaangażowania i kreatywności. Poza
tym, uważam, że wielkim zaszczytem był dla nas fakt, 
że prowadzili je wykładowcy ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, najstarszej i najbardziej prestiżowej uczelni
ekonomicznej w Polsce. Zajęcia były naprawdę
interesujące i poprowadzone na wysokim poziomie.     
 Dlatego sądzę, że warto uczestniczyć w tego typu
warsztatach , gdyż zdobywa się na nich pożyteczną
wiedzę i poznaje mądrych i doświadczonych ludzi.

                                                      Kamila Kmita, kl.VIII B

                    Naszymi gości byli:

                   pracownicy naukowi 

    Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
                                     
       Bartosz Majewski oraz  Kamil Flig. 
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               Recenzja filmu: 
           "Orlęta. Grodno ‘39"

   Film pt.,,Orlęta.Grodno’39’’ w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza to polski
film wojenny z 2022r. Akcja filmu rozgrywa się w Grodnie i jest
opowiedziana oczyma Leosia-dwunastoletniego chłopca o pochodzeniu
żydowskim. Chłopak uczęszcza do polskiej szkoły i zafascynowany jest
polską tradycją niepodległościową. Leon, mimo przeszkód, codziennie
walczy o równe prawa i akceptację. Gdy 1 września 1939 roku niemieckie
samoloty bombardują miasto, jeden pocisk trafia w szkołę, przez co zostaje
doszczętnie zniszczona. Od tego momentu dla grodzieńskiej młodzieży
kończy się czas beztroskiego dzieciństwa, a zaczyna się prawdziwa walka
o przetrwanie. Kiedy do miasta wkracza Armia Czerwona, planująca
przejąć Grodno, miasto zaczyna się bronić. Nieliczne oddziały wojskowe
zasila ludność cywilna, w tym młodzież i dzieci. Zawziętość i nieustępliwość
wobec zaborcy pozwala bohatersko bronić Grodna przez dwa dni, lecz
deficyt broni i żywności przeważył o decyzji poddania się. 
W filmie poruszonych jest wiele wątków; od nastoletniej miłości po krwawe
bitwy. Sceny bitew są bardzo brutalne, wręcz makabryczne i przerażające.
 Przerażającą prawdą jest to, że za naszą wschodnią granicą również
rozgrywa się wojna, która w dużym stopniu odwzorowuje sceny ukazane 
w tym filmie. Film  .,,Orlęta.Grodno’39’’ był ciekawą lekcją historii, która daje
dużo do myślenia.
                                                            
                                                                             Agata Rzepka, kl.VIII B

"Johnny" w reż. Daniela Jaroszka
        Film pt.: "Johnny" w reż. Daniela Jaroszka , to polskiej produkcji
dramat. Główna fabuła dotyczy przyjaźni, jaka zawiązała się między
księdzem Kaczkowskim a filmowym Patrykiem. Ksiądz Kaczkowski nie
skreśla chłopaka, z nieco bujną przeszłością. Liczne rozróby, alkohol,
narkotyki oraz długi Patryka, nie gorszą duchownego. Wręcz przeciwnie,
ksiądz widzi w chłopaku to, czego nikt nie potrafi dostrzec. Kiedy Jan
wyciąga do młodego, zagubionego Patryka rękę , ten nie podejrzewa jak
spotkanie to odmieni jego życie.
   Film ukazuje działalność księdza Kaczkowskiego, jego ciężką walkę 
o powstanie hospicjum oraz towarzyszącą mu codzienność z glejakiem. 
To dramat ludzki, pomieszany z miłością jaką możemy ofiarować drugiemu
człowiekowi. Tytułowy Johnny jest postacią niezwykle oddaną człowiekowi.
Ten krótki wycinek z życia księdza Kaczkowskiego ukazuje obraz księdza
jakich mało, człowieka potrafiącego kochać i jednoczyć zarówno osoby
wierzące , jak i te będące daleko od wiary. Ksiądz nie narzuca nikomu
wiary,  ale pokazuje jak być dobrym, empatycznym w stosunku do innych.
Właśnie dzięki takiej postawie potrafił nawrócić Patyka na właściwe tory.
Z łobuza Patryk staje się wrażliwym człowiekiem.
" Johnny" to film, który pokazuje, że każdy zasługuje na drugą szansę.

                                                               Julia Stanik, kl.VIII B
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      Przygoda z dziennikarstwem

 Zwariowana klasa
Klasa V A
świetne wiersze ma. 
U nich zagadek jest bez liku,
jeszcze więcej niż w "Świerszczyku".
Każdy jakiś talent ma,
i się na tym dobrze zna.
Jest tu piłkarz znany, 
artysta lubiany.
Jest historyk uznany,
i dzikusów mamy.
Chociaż często się sprzeczamy,
to i tak się dogadamy.
Jest wspaniała wychowawczyni,
co cuda z niczego czyni.
Edyta Grzywacz się zwie,
i wszystko o nas wie.
Jest  opiekunką szkolnej mediateki,
Doradzi jaką książkę, przeczytać w wieczór daleki.
                                                                                 
                                                   Amelia Pawlińska, kl.VA

                                                           
                 Wierszokleta

       "Gabi. A właśnie, że jest pięknie!"
              Magdalena Różczka

   Ostatnio przeczytałam książkę pt. "Gabi. A właśnie, że jest pięknie!"
autorstwa Magdaleny Różczki. Opowiada ona  o dziewczynce, która
wychowuje się w dużej rodzinie zastępczej. Gabi lubi marzyć i ciągle ma
głowę w chmurach. Na początku roku szkolnego poznaje Bartka. Bardzo go
lubi i marzy, aby chodzili do tej samej klasy. Niestety dziewczynka uczy się
w klasie 1a, a chłopiec - 1b. Na szczęście mogą spotykać się na przerwach.
Niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego Bartek ma urodziny. Dostaje 
piękny prezent. Jaki? Przekonaj się czytając książkę.
 Polecam!!!
                                                                                 Amelia Pawlińska, kl.VA

  Mam na imię Jagoda i  mam 10 lat.
  Najbardziej lubię polski, historię oraz angielski .Posiadam dwa koty     
oraz psa. Mniejszy kot to Luluś i  lubi  polować  na ptaki oraz myszy.
Natomiast większy to  Fruzia, która lubi drapać drzewa  więcej niż własny
drapak w domu. Ma ona piękne umaszczenie pyszczka. Jedna połowa
 ma barwę rudą a druga  jest w kolorze  czarnym.
  Bardzo lubię czytać książki, których mam bardzo dużo. Moje ulubione
książki to: ,,Akademia pana Kleksa ''  Jana Brzechwy oraz ,,Detektyw
Pozytywka'' Grzegorza Kasdepke. Mój ulubiony film to ,,Harry
Potter".  Lubię  jeździć na rowerze i spędzać czas z rodziną . 
       W tym roku szkolnym rozpoczęłam swoją przygodę  dziennikarstwem.
Zapisałam się na kółko  i mam zamiar nauczyć się redagować artykuły.
Nie mogę się doczekać kiedy napiszę kolejny tekst.     
  
                                                        Jagoda Szymańska, kl.IVB
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      Zachęcam czytelników do przeczytania książki pod tytułem "Sposób na
Elfa", której autorem jest Marcin Pałasz.
  Jest to tekst, który rozśmieszy każdego czytelnika.
Opowiada o przygodach psa Elfa oraz o jego opiekunach.
Jeśli chcecie poprawić sobie humor w ponury dzień, sięgnijcie po
wspomniany przeze mnie utwór.
                                                        
                                             Jagoda Szymańska, kl. IV B 

 Sromowce Wyżne, to miejscowość w górach,
gdzie co roku  wyjeżdżam  na obozy
piłkarskie lub po prostu odpocząć. 
  Po górach można nie tylko chodzić, lecz
także  pojechać na termy, podziwiać piękne
widoki lub spłynąć łódkami, pontonami czy
kajakami, a w sezonie zimowym jeździć na
nartach lub snowboardzie. 
  Najwyższy szczyt Pienin to Trzy Korony,
które mają 982m n.p.m. Szczyt ten zdobyłam
czterokrotnie. Po drodze można zwiedzić
ruiny zamku świętej Kingi. Najwyższy szczyt
na który weszłam to Kasprowy Wierch, który
znajduje się w Tatrach Zachodnich i ma
1987m n.p.m. Bardzo wszystkich zachęcam
do odwiedzenia tych gór.
                                      Zosia Pierwoła, kl. V A

      Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w Zespole Szkół
Prywatnych w Opocznie został wydany numer specjalny gazetki
pt.: "MAGAZYN UCZNIOWSKI. DZWONEK". Tematem przewodnim
publikacji  były problemy dzieci na świecie, takie jak: uzależnienia 
od telefonu i Internetu, przymusowa praca dzieci, brak dostępu 
do edukacji, trudności w szkole, problem bezdomności wśród 
dzieci i młodzieży, głód i niedożywienie oraz otyłość. Autorami
artykułów byli uczniowie wszystkich klas naszej szkoły wraz 
z wychowawcami.
     W poniedziałek 21.11.2022r., solidaryzując się ze wszystkimi
dziećmi na świecie, których prawa nie są respektowane;  wszyscy
uczniowie klas I- III wypuścili w niebo niebieskie balony.
      Cała społeczność ubrała się tego dnia na żółto, by podkreślić,
że życzliwość to nasza cenna cecha, która może sprawić cuda.
Uśmiechem możemy bowiem zmieniać świat na lepsze. 
                                                                       
                                                           Amelia Pawlińska kl.V A

       

         
         Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
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