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Bardzo rozczuliła mnie książka 

pt. "Oskar i Pani Róża". Dzięki niej, inaczej patrzę

dziś na świat. 

Oskar to dziesięcioletni chłopiec, który choruje

na raka i jak sam wspominał nie jest mile widziany

w szpitalu. Pewnego dnia dowiaduje się, że jego

choroba jest nieuleczalna. W szpitalu poznaje chorą

dziewczynę, której kolor skóry jest niebieski.

Zakochali się i zostali parą. Żeby bardziej Cię

zainteresować, przytoczę Ci wstęp książki: 

"Szanowny Panie Boże, na imię mi Oskar, mam 10 lat,

spaliłem psa, kota, mieszkanie, a może nawet

upiekłem złote rybki..." 

 

                                         

A.CH.

POLECAMY 



Recenzja Filmu
Chyba każdy zna Człowieka-Pająka, nieprawdaż? W grudniu 2018 roku

do polskich kin zawitała produkcja p.t.; ”SpiderMan;
Uniwersum”. Kolejny film Marvela, w której, jak się można domyślić

przewodnim tematem jest SpiderMan. Jednak… Nie zobaczymy
jednego Ścianołaza.

 
        Na początku dostajemy nową twarz na ekranie; Milesa Moralesa,

który mieszka w Nowym Jorku, na Brooklynie. Pewnego dnia, świat
obiega informacja, że Peter Parker – oryginalny Sieciomiot umarł. Jak
się okazuje kilka dni potem, Milesa pogryzł radioaktywny pająk, przez

co, również posiadł pajęcze moce. Zapewne nurtuje was pytanie, „Skąd
to „Uniwersum” w tytule?” – już tłumaczę. Antagonista – Kingpin, jest

wielkim biznesmanem, który stracił swoją rodzinę w wypadku.
Postanawia zbudować maszynę międzywymiarową, by sprowadzić
swoich bliskich z powrotem. Otwarcie przejść międzywymiarowych

sprowadza innych SpiderManów na Brooklyn. Możemy spotkać m.in.;
SpiderGwen, Peni Parker (wyciągnięta ze świata anime, bądź mangi

dziewczynka), SpiderHam, który wygląda niczym Porky z Lonney
Tunes, SpiderMana, ale starszego (przypomina tego, granego przez

Tobeya Maguire’a) oraz Spiderman Noir. Jak zawsze motywem
typowym dla filmów o superbohaterach jest zwalczanie zła przez dobro.

 
        Jednak nie jest to film aktorski. Jest to animacja, ale klatki wolniej

się zmieniają, niż we wszystkich filmach animowanych. Produkcji
towarzyszy świetna muzyka, wpasowująca się do każdej epoki

związanej z rodziną Pajęczaków. Osobiście bardzo podobał mi się film i
z chęcią polecam wszystkim, nie tylko fanom Marvela.

 
~J.S.



 
 

W naszej szkole od wielu tygodni była przygotowywana akcja pt."Żórawina
czyta" albo inaczej nazwana "book crossing", czyli wymiana książkami. 

Pierwszą taką skrzynię postawiliśmy w bibliotece  zinicjatywy pani
 Elżbiety Wudzińskiej. 

Wielkie otwarcie odbyło się dnia 13 grudnia 2018 roku. Było to jedno wielkie
szaleństwo. Zainteresowani uczniowie jak i zaproszeni goście, którzy

zobaczyli tłumy, byli zaskoczeni. Otwarcie wyszło niespodziewanie. Cała
akcja zachęciła wielu uczniów do czytania książek o czym świadczą kolejki

do wypożyczania książek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spokojnie, na tym akcja się nie kończy. Organizatorzy mają jeszcze ogrom
pomysłów i w planach są już kolejne  skrzynie bookcrossing'owe. 

 
Nadajmy książkom nowe życie.

 

W BIBLIOTECE

B O O K C R O S S I N G



          Kącik Sezonówka

 

14 lutego obchodziliśmy
święto zakochanych.

Chętne osoby mogły wysłać
walentynkę lub zamówić
babeczkę. Jest to dowód

miłości lub przyjaźni. 

Przez ostatnie 2 tygodnie  w
naszej szkole organizowana była

pomoc dla dzieci z Gambii.
Włączyliśmy się w akcję

prowadzoną przez Paulinę
Muszyńską spod Strzelina, która

poprzez serwis pomagam.pl
chce zebrać 60000 zł, aby
wyremontować walący się

budynek szkolny i dać dzieciom
możliwość nauki w godnych

warunkach.

W roku 2018 obchodziliśmy 
100- lecie odzyskania

niepodległości. Z tej okazji
odbyło się wiele wydarzeń i

konkursów, np.
niezapomniany bal.

Obecnie zebraliśmy
kwotę 1406,75 zł.

 



Potrzebne materiały:

- nogawka od spodni, 

- nożyczki,

- klej do materiałów,

- igła oraz nitka,

-elementy do ozdobienia torebki

 

Wykonanie:

1. Nogawkę od spodni wyciąć w kwadrat, ale nie ciąć boków. 

2. Następnie zszyć dolną część igłą oraz nitką. 

3. Na skrawkach narysować wymyślony przez siebie rysunek. 

4. Następnie wyciąć i przykleić klejem do materiału.

 

Teraz możesz cieszyć się swoją torebką.

 

 

 

 

 

T O R E B K A  Z  O D Z Y S K U 

K Ą C I K  N A T A L K I



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Przygotuj
nożyczki, klej 

i wzory z kartki.
Zegnij kartkę w
kształt muszki. 
 Nasmarować

klejem muszkę,
również pasek.
Przykleić pasek
do muszki od

strony klejenia.
Skleić tak samo

paseczek i
przykleić do

muszki i paska,
które były

sklejone razem
ze sobą.

GOTOWE!

 KOKARDA ORIGAMI



Wiosenne inspiracje

Obierz owocki ze  skórki
i pokrój je w kosteczkę,

a następnie rozpuść
czekoladę deserową. Po
wykonaniu tych zadań

zamocz owoce w
czekoladzie.

SMACZNEGO!


