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Film animowany - rodzaj filmu, w którym obrazów nie uzyskuje
się na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy
pomocy kamery. Źródłem danych jest często ręcznie rysowana
grafika, która przedstawia na pojedynczych klatkach filmu kolejne
fazy ruchu (stąd też film animowany określa się zazwyczaj
mianem filmu rysunkowego lub kreskówki). Można w nim
wykorzystywać również techniki animacji poklatkowej. Obecnie
coraz częściej stosuje się też grafikę i animację wspomagane
komputerowo.
Wyświetlenie tak otrzymanych obrazów daje na ekranie wrażenie
ruchu – ludzki układ nerwowy interpretuje szybko wyświetlane
obrazy jako płynny ruch.
Techniki animacji:
1.Rysunkowa
2.Lalkowa
3.Wycinankowa
4.Plastelinowa
5.Animacja 3D

2

Zarząd Hotelu Transylwania zmienił nieco regulamin i teraz
pośród upiorów mogą w nim mieszkać także ludzie. No, ci nieco
bardziej odważni ludzie. Ale Drac nie wszystko widzi w różowych
(czy może raczej czarnych) barwach, obawia się bowiem,
że jego półczłowieczypółwampirzy wnuk nie
przejawia
symptomów
wampira… Zamierza więc,
łącząc siły z Frankiem,
Murrayem i Griffinem,
poddać go wampirzemu
treningowi. To jednak nie
wszystko. Hotel zapragnął
odwiedzić Vlad, bardzo,
bardzo,bardzo
stary
(i staroświecki)
ojciec
Draca. Sytuacja komplikuje
się, gdy Vlad dowiaduje się,
żejego wnuk nie jest
wampirem czystej krwi, a
Hotel Transylwania mogą
odwiedzać ludzie…
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Remy marzy o karierze wielkiego kucharza. Dwie rzeczy stoją mu
na przeszkodzie - niechętna rodzina i fakt, iż jest szczurem. Nasz
bohater jednak się tym nie zraża i dzielnie dąży do realizacji celu.
Zbieg okoliczności sprawia, że trafia on do kanałów mieszczących
się dokładnie pod ekskluzywną paryską restauracją. Początkowo
Remy nie jest w lokalu mile widziany, ale pasja gotowania bierze
górę nad różnicami gatunkowymi. Wkrótce cały kulinarny światek
zostaje wywrócony do góry nogami...
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Kosmita - hipotetyczny przedstawiciel inteligentnej formy życia
pozaziemskiego.
Pojęcie kosmity i problematyki obcych pojawiło się już
w Prawdziwej historii Lukiana z Samosat i w Opowieści o
zbieraczu bambusu, a następnie spopularyzowane zostało w
literaturze science fiction. Niektórzy ludzie uważają, że widzieli
ich przylatujących w statkach kosmicznych (UFO) lub innego typu
obiektach i byli przez nich "wzięci" celem badań i eksperymentów
bądź zaginęli. Popularność uzyskała też teoria Ericha von
Dänikena, według której kosmici odwiedzali Ziemię już w
czasach prehistorycznych.
Istnieją
równieżteorie
spiskowe przypisujące im ukryty wpływ na wydarzenia obecne.
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Man In black
Jest to komedia fantastycznonaukowa. Na Ziemię napływa
ciągła emigracja z kosmosu.
Przybysze doskonale potrafią
się kamuflować przybierając
wygląd zwykłych Ziemian,
dlatego ludzie są nieświadomi
ich obecności. Kontrolę nad
tym kosmicznym napływem sprawuje specjalna, ściśle tajna
jednostka. Jej członkowie charakteryzują się tajemniczością i
oczywiście
czarnymi
garniturami. Niestety na
Ziemię dostał się ogromny
robal z kosmosu, który
wdział się w ludzką skórę.
Will Smith i Tommy Lee
Jones spróbują go się
pozbyć.
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Dnia 18 grudnia 2015 roku uczestnicy Kwadratu Filmowego
przygotowali dla siebie spotkanie Wigilijne, które połączone zostało z
całonocnym maratonem filmów o tematyce Bożonarodzeniowej.
Wigilia była niesamowicie przytulna i kameralna, gdyż świętowaliśmy
w wąskim gronie: Paweł,
Szymon, Andrzej i Krystian
oraz Pani Kasia. Śpiewaliśmy
kolędy,
zajadaliśmy
się
pierogami i pysznym ciastem, a
także odwiedził nas Święty
Mikołaj ☺ Nie zabrakło
również wyjątkowych Gości,
odwiedzili nas Pan Czarek, Pan
Paweł oraz Pani Magda
Urbańczak wraz z drugim
synem Sebastianem.
Wrażeń było tak wiele, że
podczas maratonu starczyło sił
tylko na jeden film, pt. „Grinch
– Świąt nie będzie”
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Grinch – Świąt nie będzie – historia zabawnego, aczkolwiek nieco
zgorzkniałego Zielonego Ludka – mieszkańca wioski Ktosiowo,
który znienawidził
Boże
Narodzenie już jako mały
chłopiec. Stara się, aby
wszystkim
mieszkańcom
miasteczka ten dzień tak samo
obrzydł,
jak
jemu.
Przeszkadza mu w tym mała
dziewczynka,
która
powoduje, że to Grinch
dostaje
nagrodę
dla
najbardziej
zasłużonego
mieszkańca Ktosiowa, a sam
Zielony Stworek czuje jak
coraz bardziej mięknie mu
serce, a Boże Narodzenie
zaczyna coraz bardziej mu się
podobać…
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Zdrowych, rodzinnych, radosnych oraz ciepłych Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęścia w Nowym Roku Dyrekcji oraz całemu
Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej Wspierania
Rozwoju, naszym Kolegom i Koleżankom, a także Rodzicom
życzą uczestnicy Kwadratu Filmowego: Paweł Popowski, Krystian
Dutkiewicz, Szymon Urbańczak, Jakub Rydzewski, Rafał
Shamoyan, Adrian Sobieszczuk, Andrzej Gwiazdowski oraz Pani
Kasia Rosłon.
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