
Dziennik Elizy 

07.04.2014 

Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. 

Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. 

Bardzo mi się podobało robienie makiet i postaci oraz praca w grupach. 

Mieliśmy również spotkanie z panem Ignacym Nowodworskim - artystą 

prowadzącym warsztaty plastyczne. Doradzał nam, jak najlepiej zrobić makiety i 

bohaterów. To był miło spędzony dzień! 

08.04.14 r. 

Na dzisiejszych warsztatach animacji poklatkowej robiliśmy zdjęcia, z których 

powstanie bajka animowana. Bardzo mi się podobało robienie zdjęć. Pomagał 

nam również pan Ignacy Nowodworski. 

09.04 

Dziś na warsztatach animacji poklatkowej dokończyliśmy nasze filmy. Pomagali 

nam w tym gimnazjaliści. Bardzo mi się podobało robienie zdjęć i praca w 

grupach. Poznałam nowych przyjaciół. Są bardzo mili ! 

10.04 

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.  

11.04 

Dziś było podsumowanie Opolskich Lamek 2014. Oglądaliśmy nasze filmy. 

Wyszły nam bardzo ładnie. Dziś była też pyszna pizza! Mniam ! Lamki były 

super! Dziękuję nauczycielom, że byli z nami na warsztatach! 

 

 

 

 

 



Dziennik Kacpra 

07.04 

Dzisiaj z moim kolegą z klasy i koleżankami z 4b rozpoczęliśmy ciekawą 

przygodę z warsztatami animacji poklatkowej „Opolskie Lamki”. Pierwszego 

dnia zrobiliśmy scenariusz filmu i zaczęliśmy budować wielką makietę zgodną z 

tematem przewodnim zajęć „ Tajemnicza łódź podwodna”. Jestem zadowolony 

z pracy mojej grupy ! 

08.04.14r. 

Dziś mija drugi dzień mojej przygody z Opolskimi Lamkami. Już dziś zaczęliśmy 

robić zdjęcia. Zdziwiło mnie to, że 18 zdjęć to jedna sekunda filmu !!! Moja 

grupa ma już ponad połowę filmu. Bardzo podobały mi się dzisiejsze zdjęcia. 

Nie mogę się już doczekać jutra! 

09.04.14 r. 

Dzisiaj z moją drużynom skończyliśmy nasz film. Jest cudowny i ma wiele 

idealnie zrobionych akcji! Jestem zadowolony z tych zdjęć ! Już nie mogę się 

doczekać, co spotka mnie jutro. Podobno jest jakieś wyjście niespodzianka ?! 

10.04 

Mija czwarty dzień Lamek. Podobały mi się dziś zajęcia, ale nie tak bardzo jak 

inne, ponieważ oglądaliśmy dziś dużo filmów. Najbardziej podobał mi się jednak 

dziś wywiad, który przeprowadzaliśmy sami z panem Jakubem. Było cudownie ! 

11.04 

Dzisiaj ostatni dzień Lamek. Była uroczysta gala, na której rozdawano nam 

dyplomy. Potem była pizza. To był najlepszy dzień, ponieważ widzieliśmy nasze 

pierwsze filmy! Poczułem się jak reżyser  Świetna zabawa ! Cieszę się, że 

mogłem uczestniczyć w zajęciach! 

 

 

 



 

Dziennik Justyny 

07.04 

Dziś na warsztatach filmowych poznawaliśmy się, dzieliliśmy na grupy, 

tworzyliśmy scenografię i oglądaliśmy filmy z poprzednich edycji Lamek. Było 

fantastycznie! Bardzo mi się podobało. Nie mogę się już doczekać następnych 

dni, kiedy to ja będę tworzyć takie cudne rzeczy! 

08.04.14 

Drugi dzień warsztatów. Dziś wszyscy uczestnicy kończyli makietę . Robiliśmy 

już zdjęcia, oglądaliśmy filmy a na Energajzerze rozgrzewaliśmy się. Było 

fantastycznie. Nie mogę się doczekać następnego dnia !  

09.04 

Dziś na zajęciach kończyliśmy robić zdjęcia. Jak oglądaliśmy je, bardzo się 

śmialiśmy, bo wyszło to bardzo śmiesznie ! Nie spodziewałam się, że stworzona 

przez nas historyjka okaże się tak fascynująca! Nie mogę doczekać się 

następnego dnia, ponieważ jutro jest wyjście niespodzianka ! 

10.04 

Dziś na warsztatach oglądaliśmy filmy. Wyjście niespodzianka nie udało nam się 

z powodu złej pogody - padał deszcz. Pewnie jutro pójdziemy. Bardzo mi się 

podobało na zajęciach. Nie mogę doczekać się finału ! 

11.04 

W ostatni dzień oglądaliśmy nasze filmy. Wyszły wyśmienicie ! Było bardzo 

miło. Ciekawe przeżycie ! Poznałam nowe koleżanki ! Chciałabym przyjechać 

jeszcze raz tutaj z moją szkołą w przyszłym roku. 

 

 

 

 



 

Dziennik Wiktorii 

7.04. 

Dziś pierwszy dzień jestem na „Opolskich Lamkach”. Poznałam swoją grupę, ale 

nie byliśmy na początku zbyt śmiali. Panie mówiły nam, jak robi się filmy 

poklatkowe i oglądaliśmy filmy z tamtego roku. Nawet zaczęliśmy robić 

makiety. Było wspaniale ! Nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia.  

8.04. 

Dziś drugi dzień „Opolskich Lamek”. Kończyliśmy makiety i zaczęliśmy robić 

ludziki z plasteliny.  

Nasza makieta zrobiona jest z następujących materiałów: 

-styropianu 

-wyciorów 

-plasteliny 

-gąbek 

- bibuły 

I z jeszcze wielu innych. Było wspaniale i ciekawie.  

9.04. 

Dziś trzeci dzień. Już mamy makietę i zaczęliśmy robić zdjęcia do filmu. 

Wydawało się na początku, że to takie łatwe, ale naprawdę to ciężka praca.  

Podziwiam ludzi, którzy robią godzinne filmy poklatkowe. Jedna scena powstaje 

przez 10 minut!!! Po dzisiejszym dniu jestem zmęczona, ale jednocześnie 

szczęśliwa z mojego udziału w warsztatach.  

10.04. 

Dziś czwarty dzień. Kończymy zdjęcia do filmu. Mieliśmy mieć jakąś 

niespodziankę, ale była brzydka pogoda i padał deszcz. W zamian za to 

oglądaliśmy, jak zaczęła się przygoda z kinem. Ten film był ciekawy. Potem pan 



przeprowadzał z nami wywiad, a jeszcze potem na kartkach rysowaliśmy klatki 

własnego filmu. Po dzisiejszym dniu jestem zadowolona.  

11.04. 

Dziś niestety mnie nie było, ale z tego co słyszałam, było wspaniale. Była 

premiera naszych filmów poklatkowych. Wyszły nam wspaniale ! Mam 

nadzieję, że innym też się podobało. Szkoda że mnie nie było … Obejrzałam 

nasze filmy na Internecie- wyszły rewelacyjnie, jestem z siebie dumna! 

Dziękuję, że mogłam pojechać tam z kolegami z naszej szkoły. 

 


