‘’Oskary Gimnazjalne czyli noc filmowa’’

Dnia 27 i 28 stycznia w naszej szkole odbyła się Noc Filmowa w ramach
projektu edukacyjnego ,który wykonały: Nikola ,Oliwia, Kasia, Maja, Basia, Łucja
z klasy IIc. Wybrałyśmy ten temat, ponieważ wydał się on nam ciekawy i
wyróżniał się na tle innych. Nie zastanawiałyśmy się długo i zdecydowałyśmy od
razu, po wywieszeniu list. Naszym opiekunem została pani Gubała.
Podczas pierwszego spotkania nastąpił podział pracy oraz wyznaczenie
terminów kolejnych spotkań. Rozpoczęłyśmy przygotowania ankiet, które
później przeprowadziłyśmy wśród uczniów, dotyczyły one wyboru: najlepszej
aktorki, aktora, reżysera , pary filmowej oraz pięciu najchętniej oglądanych
filmów.Kilka tygodni przed projektem chodziłyśmy po klasach , aby zachęcać
uczniów do wzięcia udziału w naszym projekcie, przygotowałyśmy także
plakaty.

O godzinie 19:00 w świetlicy szkolnej odbyła się Gala Oskarowa.Gdy
publiczność zajeła miejsca, zgasły światła, wszystko się rozpoczęło. Najpierw
przybliżyłyśmy uczniom wyniki ankiet ,które przedstawiały się następująco:
Oskara w kategorii najlepsza aktoka otrzymała: EMMA WATSON
Osakra w kategorii najlepszy aktor otrzymał: JOHNNY DEPP
Oskara w kategorii najlepszy reżyser otrzymał: ANDRZEJ WAJDA
Oskara w kategorii najlepsza para filmowa otrzymali: BELLA I EDWARD
Filmy;
5. „Iluzja”
4. „Piraci z Karaibów - Klątwa Czarnej Perły”
3. „Gwiezdne Wojny - Nowa Nadzieja”
2. „Titanic”
1. „Harry Potter – Czara Ognia”

Przed obejrzeniem każdego filmu opowiedziałyśmy krótko o nim. Czyli, kto
go wyreżyserował, ile wydano pieniędzy na jego produkcję , oraz kilka
ciekawostek z planu. Dzięki dużemu ekranowi , którego użyczyła nam pani
Gubała, o wiele lepiej oglądało się uczniom filmy. Robiliśmy przerwy , aby
każdy mógł się rozprostować po długim leżeniu w śpiworach. Nauczyciele mieli
bardzo wygodne miejsca. Sami zobaczcie!

Uczniowie, którzy byli na prezentacji naszego projektu byli bardzo zadowoleni,
pytali, czy istnieje możliwość realizowania go za rok.
Wszystkie, filmy które obejrzeliśmy były innego gatunku, więc każdemu coś
przypadło do gustu i nikt nie czuł się poszkodowany . Noc filmowa zakończyła
się rano, około 8:00. Niektóre osoby trzeba było budzić, aby nie zostały
w szkole na ferie. My, chociaż byłyśmy bardzo zmęczone i kompletnie
nieprzytomne, to szczęśliwe, że wszystko udało się idealnie.
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