
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Powstańców Śląskich w
Łubnianach
ul. Opolska 51
46-024, ŁubnianyNumer 5 03/18

            

PREMIERA
FILMOWA 

str.2

WARSZTATY
FILMOWE

 str.3

   RECENZJA FILMU "THOR:   
                 RAGNAROK"
                      str. 4

KONKURS
CZYTELNICZY 

str. 5

.

ŁUBNIAŃSKA PRASÓWKA
E-GAZETKA UCZNIÓW Z KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

.

.

.



www.nto.plNto | Numer 5 04/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŁUBNIAŃSKA PRASÓWKA

Premiera, emocje… wszystko się udało

    
     Gdy zajęliśmy I miejsce w konkursie filmowym pn. ,,Chcę żyć bezpiecznie’’ przez kolejne dni koło
dziennikarskie żyło tym sukcesem. Z entuzjazmem podeszliśmy również do premiery, która niebawem
miała się odbyć. Nasza opiekunka, a zarazem organizatorka wydarzenia napisała scenariusz, według
którego mieliśmy działać. Uznaliśmy, że Oliwia Król i Maksymilian Nogosek świetnie sprawdzą się w roli
prowadzących. W planie mieliśmy także konkurs. Do zrealizowania naszego pomysłu zgłosili się Wanessa
Sowa i Iwo Kamiński Następnego popołudnia na świetlicy pani wraz z nami przygotowała papierową
taśmę filmową oraz plakaty.
     Osoby biorące udział w premierze przyszły ubrane odświętnie, to był dla nas wielki dzień. Wszystko
było już gotowe: gazetka z plakatami i zdjęciami oraz bardzo długa taśma filmowa, która sięgała stóp
obserwujących, którzy siedzieli w pierwszych ławkach. Z boku, przy ścianie, była ustawiona ławka -
specjalnie dla nas, osób biorących udział w przedsięwzięciu. Emocje sięgały zenitu, trzymaliśmy kciuki,
żeby wszystko wyszło według ustalonego planu. Serce stawało w gardłach aktorów, kiedy zostało
wyczytane ich nazwisko, kolejno wstawali i kłaniali się publiczności. Nadszedł czas na film - owoc naszej
pracy. Publiczności wyraźnie spodobała się projekcja, a jeszcze bardziej making off, czyli kulisy filmowe.
Wszyscy byli rozbawieni.
     Kiedy przyszedł czas na konkurs, nasi koledzy na zmianę czytali pytania,
w gruncie rzeczy odpowiedzi były dobre, lecz niektóre naprawdę zadziwiające. Gdy premiera dobiegła
końca odetchnęliśmy z ulgą, że wszystko potoczyło się po naszej myśli. Do końca dnia uśmiech nie
schodził z naszych ust.

                                                                                                                           
                 Oliwia Król z kl. VI
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Warsztaty filmowe w naszej szkole
Mamy już pierwsze sukcesy filmowe na swoim koncie, ale cały czas się

uczymy
i doskonalimy swój warsztat. 

     W ramach innowacji pedagogicznej pt. „E-gazetka na Junior Media” oraz zajęć koła
dziennikarskiego pani Magdalena Swobodzian, we współpracy z pracownikami
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu, zorganizowała warsztaty
filmowe dla uczestników zajęć dziennikarskich. Szkolenie poprowadzili: reżyser- pan
Arkadiusz Ceglarski oraz pracownik Mediateki – pan Grzegorz Mościcki. Zajęcia trwały
3h, a młodzież była podzielona na trzy grupy.
W tym czasie uczniowie:
- zapoznali się pokrótce z historią filmu,
- dowiedzieli się, jak zrobić dobre zdjęcia,
- zaprojektowali swój krótki, bo składający się z sześciu kadrów film,
- nakręcili swoją etiudę,
- zmontowali ekranizację.
     Efektem pracy młodzieży były trzy etiudy filmowe, które uczniowie wykonali od
początku do końca samodzielnie. Istotny jest fakt, że uczniowie mogli pracować na
iPodach Apple, co przysporzyło im nie lada przyjemności, gdyż jest to sprzęt wysokiej
klasy, który został zakupiony przez bibliotekę w Opolu w ramach projektu pt.
„Ameryka w bibliotece”. Druga część warsztatów filmowych już w maju.
     Serdecznie dziękujemy pracownikom Mediateki za współpracę i liczymy na więcej.
                                                                                           Uczniowie z koła
dziennikarskiego

Pan Grzegorz tłumaczy, Pan Arkadiusz sprawdzajak zmontować film. pracę dziewcząt.
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Thor: Ragnarok. Recenzja z filmu
Jest to film akcji przeplatany elementami komedii. Pod  pierwszą  częścią cyklu podpisał się Kenneth Branagh.
Drugą odsłonę nakręcił Alan, wszyscy należą do studia Marvel. Wydawałoby się, że obaj panowie mają
wystarczające referencje, by przenieść na ekran komiks o historycznym bogu, który dorasta do bycia królem,
zmaga się ze spiskującym bratem, a na dodatek musi ratować świat. Zarówno Thor jak i Thor Mroczny Świat
(dwie pierwsze części cyklu)przyniosły producentom zyski, ale nie spotkały się z jakimś szczególnym
entuzjazmem. Dopiero Thor: Ragnarok, który pojawił się na ekranach w 2017 r., nakręcony przez Taika Waititi,
podbił serca widzów.
Bohaterem filmu jest Thor,bóg piorunów, syn Odyna szykujący się do przejęcia władzy w Asgardzie. Główny
wątek filmu jest  związany  z Helą – Boginią Śmierci. Chce ona dostać się do Asgardu i jak to na czarny
charakter przystało, nie chce go zniszczyć go, ale nim rządzić.
Kolejny motyw jest związany z planetą Sakaar. To właśnie tam, w pewnym momencie, dostają się Thor wraz z
Lokim (brat Thora). Przez zepsuty portal nie mogli się wydostać wcześniej z tej planety. W dodatku 
Grandmaster, władca całej planety, na której toczą się gladiatorskie boje, uwięził Boga Piorunów.  Tutaj również
przyszło mu się zmierzyć z jego zielonym kumplem – Hulkiem,ale także z naukowcem Bruce Bannerem, jedną
osoba, która pod wpływem złości staje się Hulkiem, zielonym potworem. Jak by tego było mało, z Sakaar
związana jest także postać Walkirii, która wydała Thora w ręce Grandmastera i wzięła go do niewoli, walki na
arenie gladiatorskiej. Po wielkich zmaganiach udało się przekonać Thorowi upartą dziewczynę do ucieczki (w
inny sposób niż przez portal) oraz do ratunku jego planety.
Thora zagrał Chris Hemsworth, jego brata czyli Lokiego - Tom Hiddleston. Oczywiście bez czarnego charakteru,
czyli Bogini śmierci, którą zagrała Cate Blanchett, film nie byłby taki atrakcyjny. Władcę planety Sakarr zagrał Jeff
Goldblum, a w Walkirię, która przeszła wiele przeżyć przed pojawieniem się na planecie Sakar wcieliła się Tessa
Thompson.
Według mnie każdy aktor sprawił, że film był magiczny, śmieszny, pełen przygód i tajemnic, czyli tego, co
najbardziej kochają widzowie. Kostiumy były dobrze dobrane do bohaterów filmu. Były barwne i wręcz
olśniewające.
Scena, którą najbardziej zapamiętałam, to ta, gdy śmieszny staruszek „obciął” Thora bez jego zgody. Na uwagę
zasługuje jeszcze jedna ważna rzecz, puenta. Przyszłości nie da się zmienić, a jedynie czegoś się z niej
nauczyć. Thor wiedział, że Asgard zostanie zniszczony i myślał, że gdy pokona jego siostrę Helę, to wszystko
wróci do normy. Ojciec powtarzał mu, że nie jest ważne, to co zrobi, bo zawsze będzie musiał coś poświęcić.
Według mnie film jest bardzo ciekawy, a aktorzy za swoją grę, zasługują na ocenę celującą. Przeniesienie bogów
z komiksów do naszego świata, to coś trudnego, a jednak autor podjął się stworzenia tak trudnej ekranizacji.
Wiktoria Bacajewska z kl. VI
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Wiktoria Bacajewska z kl. VI

źródło: https://www.express.co.uk/ entertainment/films/870508/Thor-Ragnarok
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Festiwal Literatury Młodzieżowej z sukcesem
naszych uczniów

Kto powiedział, że czytanie jest nudne? Z pewnością uczniowie z klasy szóstej zdementują tę plotkę. To właśnie
oni czytają, dyskutują, a co najważniejsze biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy.

     15 marca był szczęśliwym dniem dla uczniów z klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Śląskich w Łubnianach: Iwa Garbowskiego, Wiktorii Bacajewskiej, Oliwii Król. Młodzież
uczestniczyła w Międzyszkolnym Konkursie „Wyprawa po skarb”, opartym na powieści J.R.R. Tolkiena
pt. „Hobbit, tam i z powrotem”. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn z: Opola, Kup, Chróścic, Dobrzenia
Wielkiego, Zagwiździa i Łubnian. Konkurs składał się z czterech rund. W pierwszym etapie uczniowie
odpowiadali na wylosowane, bardzo szczegółowe pytania ze znajomości lektury. W kolejnej części
musieli wykazać się znajomością cytatów oraz zagadek Golluma. Trzecia runda dotyczyła miejsc, w
których rozgrywały się poszczególne akcje powieści, a ostatni etap stanowiła mapa oraz poprawne
wskazanie poszczególnych odcinków wędrówki pokonywanych przez Bilba i krasnoludy. Ostatecznie
nasi uczniowie zdobyli 1. miejsce.
     Uczniowie mieli też okazję uczestniczyć w VII Festiwalu Literatury Młodzieżowej „Czytanie – lubię to!”
zorganizowanym przez Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-
Biblioteczne, pod patronatem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. Oprócz występów artystycznych dotyczących
różnorodnych książek, największym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z pisarką, panią Katarzyną
Ryrych. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali właśnie jej powieści z autografami, dyplom oraz statuetkę. Do
konkursu przygotowywała młodzież pani Magdalena Swobodzian.
                                                            Serdeczne gratulacje dla uczniów!
Więcej informacji o konkursie:
www.zsdobrzenwielki.pl/index.php/1184-vii-festiwal-literatury-mlodziezowej-czytanie-lubie-to-juz-za-nami
http://doxa.fm/aktualnosci/region/czytanie-lubie-to/
W ostanim wydaniu „Echa Gmin”
https://opole.tvp.pl/36403361/15-marca-2018 (13:50 minuta programu)
http://opowiecie.info/vii-konkurs-literacki-czytanie-lubie/

Wystawa konkursowa. Rozdanie nagród.. .
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