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 MIKOŁAJKI 
NIE Z TEJ BAJKI !!!

Mikołajki na świecie
Do holenderskich dzieci Święty Mikołaj -
Sinter Klaas przychodzi już 15 XII.
Natomiast we Włoszech na długo przed
Świętym Mikołajem prezenty rozdaje
złośliwa i brzydka wróżka - Befana. W
Hiszpanii istnieje tradycja Świętego
Mikołaja Babbo Natale, przynosi on
prezenty z 5 na 6 stycznia. W Belgii jest
dwóch Mikołajów. Pierwszy Sinterklaas lub
Saint-Nicholas przychodzi 6 XII a drugi
Kerstman lub Pere Noel przychodzi w
Boże Narodzenie. W Czechach i na
Słowacji Svaty Miklas przychodzi 6 XII.
Spływa na ziemie po złotej nitce zwisającej
z nieba. W Danii Julemanden przyjeżdża
saniami  towarzystwie elfów. Co kraj to
obyczaj.

Święty Mikołaj - Biskup, który pomagał ubogim
Mikołaj,nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na
terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat był
bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle
łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi.
Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z mieszkańców
Patary popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z
braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. Biskup Miry
wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je
przed biedą. Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych
jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed
śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając  cesarza
 o darowanie im życia.

.

.
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Mikołajki w klasie 5a i 5b były
niezwykłe, ponieważ razem z

wychowawcami oraz panią Ireną
Oleksyn pojechaliśmy na wycieczkę do

Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w
Dobkowie. Braliśmy udział w

warsztatach edukacyjnych pt: „Boże
Narodzenie dookoła świata”, podczas

których wykonaliśmy ozdoby
świąteczne. Zwiedzaliśmy całą Zagrodę
z przewodnikiem oraz dowiedzieliśmy
się wielu ciekawostek geograficznych
oraz geologicznych na temat regionu.  
Więcej o naszej mikołajkowej wyprawie

przeczytacie na następnej stronie. 

Zredagował: Mikołaj Błażków z 5b

Wszystkim czytelnikom naszej
gazetki życzymy Wesołych Świąt,
wspaniałych prezentów oraz szalonej
zabawy sylwestrowej!!!

.

.

.
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MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA DO SUDECKIEJ
ZAGRODY EDUKACYJNEJ

.

.

.

6 grudnia wybraliśmy się na wycieczkę do
Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dąbkowie.
Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania
terenu zagrody z przewodnikiem. 

W pierwszej sali dostrzegliśmy wielką kulę, na
której oglądaliśmy film na temat wulkanów oraz
trzęsień ziemi.  Następnie przewodnik opowiadał
nam o minerałach i skałach. 

Potem poszliśmy do drugiej sali, w której
znajdowała się interaktywna mapa. Można było
na niej podświetlić różne miejsca.  Później
podeszliśmy do trzech makiet przedstawiających
jeden z 
najstarszych wygasłych wulkanów w Polsce.

 W trzeciej sali znajdowały się różne makiety
wulkanów. Mogliśmy zaprojektować własną
erupcję oraz zobaczyć sztuczny gejzer.
Mogliśmy również porzucać kamieniami w
interaktywnej grze.

 W czwartej sali oglądaliśmy film o wulkanach
oraz trzęsieniach ziemi. Po chwili na własnej
skórze mogliśmy poczuć trzęsienie, ponieważ
weszliśmy na specjalną platformę, która emituje
to zjawisko.

Po intensywnym zwiedzaniu, uczestniczyliśmy
w warsztatach na temat Świąt Bożego
Narodzenia dookoła świata oraz nauczyliśmy się
wykonywać ciekawe ozdoby świąteczne.

Na tym zakończyliśmy naszą mikołajkową
wycieczkę. Kupiliśmy jeszcze przeróżne
pamiątki. Bardzo nam się podobało. Serdecznie
polecam to miejsce na zwiedzanie z klasą lub
rodziną.

Zredagowała: Edyta Mańka z 5a

.

.

.
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         KULINARNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Czas
przygotowań do

Bożego
Narodzenia

rozpoczyna się
Adwentem.

Boże Narodzenie jest
najważniejszym świętem religijnym
w Polsce. Jest to święto najczęściej
obchodzone w gronie najbliższych

osób. 

Pierniczki bożonarodzeniowe

Jest to miejsce dla
niespodziewanego gościa lub
członka rodziny, który nie może
być razem z rodziną w tym dniu.
Później wszyscy spożywają
wigilijne potrawy. Zestaw dań
świątecznych jest różny w
każdym domu. Związane jest to
z regionem i tradycjami
rodzinnymi. Na stole powinno
być dwanaście potraw:
1.barszcz czerwony z uszkami
2. zupa grzybowa
3.pierogi z kapustą 
4. pierogi z kaszą gryczaną
5. śledzie w śmietanie
6. śledzie w oleju
7. karp smażony
8. karp w galarecie
9. kutia
10.inna ryba w panierce
11 kluski z makiem
12.kompot z suszonych owoców

Zredagował Marek Wertelecki 5a

Choineczka

Moje ulubione świąteczne danie
to: barszcz czerwony z
uszkami. Barszcz jest
przygotowywany na zakwasie.
Zakwas przyrządza się tydzień
szybciej przed Wigilią. 

W Wigilię odbywa się uroczysta
wieczerza, która rozpoczyna się
dzieleniem się opłatkiem. Na
stole pod białym obrusem
znajduje się sianko. Stawia się o
jedno nakrycie więcej niż liczba
osób.

MW MW
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                                             CIEKAWE POMYSŁY
                                          CO ROBIĆ PO SZKOLE?

Co warto robić po szkole?
Każdego dnia w szkole spędzamy sześć lub nawet
siedem godzin 
i mamy wtedy zajęcia obowiązkowe. Czas po
szkole warto poświęcić na rozwijanie swoich pasji i
zainteresowań.
Najbardziej ze wszystkich sposobów spędzania
wolnego czasu polecam uprawianie sportu,
ponieważ to kształtuje nasz charakter, uczy nas
dyscypliny, systematyczności, wytrwałości i
dążenia do celu. Można 
w wybranej dyscyplinie rywalizować z innymi.
Czasem zostaje się zwycięzcą, a czasem trzeba
nauczyć się przegrywać. Moimi ulubionymi
dyscyplinami są pływanie i tenis. Warto pływać,
ponieważ w Lubinie są wspaniałe baseny. Mamy w
naszym mieście także nową halę tenisową, jednak
najbardziej lubię grać na świeżym powietrzu.
Oprócz tego warto czytać książki, ponieważ
wzbogacają słownictwo, bawią, uczą nas i każdy na
pewno znajdzie gatunek literacki dla siebie. Moją
ulubioną książką jest „Hobbit tam i z powrotem’’‚
ponieważ ja jestem z krainy fantasy. Hobbici,
krasnoludy, elfy, smoki – to moi ulubieni
bohaterowie. Śledzę ich losy, przeżywam razem z
nimi przygody. Jeśli chodzi o książki warto zaglądać
do szkolnej biblioteki. Tam na pewno znajdziesz
jakąś lekturę dla siebie. 

W Lubinie są dwa kina „Kino Helios” i „Muza”.
Możesz tam wybrać się 
z przyjaciółmi na ciekawy film, a na pewno miło
spędzisz wolny czas. Prawdziwych kinomanów
zaciekawić może DKF („Dyskusyjny Klub Filmowy),
gdzie po projekcji odbywa się dyskusja o
obejrzanym filmie.
Jeśli coś bardzo cię interesuje, lubisz spędzać czas
z innymi, w naszej szkole możesz zapisać się do
jakiegoś koła zainteresowań. Polecam koło
informatyczne, historyczne, a tym, którzy lubią
pomagać – ‚‚Caritas’’ lub wolontariat.
W naszym mieście działa również „Młodzieżowy
Dom Kultury”, 
w którym po szkole możesz rozwijać swoje
zainteresowania. Są tam kółka plastyczne,
pracownie ceramiczne muzyczne, teatralne i wiele
innych.Często organizuje się tutaj zawody,
konkursy, wystawy, w których możesz brać udział.
W Lubinie znajduje się także kręgielnia. Możesz tam
zorganizować niezapomniane przyjęcie urodzinowe,
lub po prostu wybrać się z przyjaciółmi i rozegrać
prawdziwe zawody.
Warto też czasem zagrać na komputerze, tego
pewnie nie pochwalą ani rodzice ani nauczyciele.
Jednak uważam, że czasem można ,,zmarnować”
trochę czasu, żeby odpocząć po ciężkim dniu, byle
z umiarem...

Zredagował: Radosław Górzyński z 5a

. .. .
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HUMOR SZKOLNY
Rozśmieszają: Ola i Julka

   ho ho ho ... :-)

.

. .

Matka do syna:
-Co przerabialiście dziś na chemii?
-Materiały wybuchowe.
-Nauczycielka coś zadała?
- Nie, nie zdążyła, wybuchła.
----------------------------------------------
Jak nazwać nauczyciela bez
nerwicy?
Bezrobotny.

Droga matematyko nie mam zamiaru rozwiązywać Twoich problemów,
mam własne!!!
-----------------------------------------------------------
Pani pyta Jasia:
- Jasiu co to jest szkoła?
- Świat według Kiepskich.
-----------------------------------------------------------
- Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz ''nic''?
- Czasownikiem.
- ?!
- Bo odpowiada na pytanie ,,co robi?".

Rozmawiają dwaj sąsiedzi:
- Mój pies umie czytać!
- Wiem, bo mój mi to powiedział.
----------------------------------------------
Żona do męża:
- Dzisiaj ty ubierasz dzieci, a ja
pójdę do auta i na was potrąbię.
----------------------------------------------
Na lekcji j.polskiego pani pyta:
-Czym będzie wyraz "chętnie" w
zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają
do szkoły po wakacjach"?
- Kłamstwem, proszę pani!
---------------------------------------------
-Nasza nauczycielka mówi sama
do siebie, czy wasza też?
-Nie, nasza myśli, że ją słuchamy.

Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny i otworzył dziennik:
-Wiktoria, co to jest za wzór?
-Proszę poczekać, mam to na
końcu języka...
-Dziecko, wypluj to szybko! To jest
przecież kwas siarkowy!
----------------------------------------------
-Jak było w szkole? - pytam mama
Jasia.
-W porządku, dostałem sześć...
- To wspaniale, brawo synku!
- Sześć jedynek mamusiu...

.

. .
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                     TRÓJKA KLASOWA z 5b
           Przedstawia: Martyna Chojecka z 5b

.

Ewelina Sołoguba  to
wesoła, miła, pogodna i
uczynna dziewczynka.

Ma ciemny kolor
włosów. Brązowe oczy i
uśmiech na twarzy. Lubi
konie, psy i prosiaczki.

Często się śmieje.
Zawsze wykonuje

poprawnie określone
funkcje. Jest wzorem do
naśladowania, ponieważ
pomaga innym, dobrze
się uczy i ma wzorowe
oceny z zachowania.

Karol  Gabrysz  to miły i
niesamowity chłopczyk.
Lubi grać w piłkę nożną i

koszykówkę. Ma jasne
oczy i ciemne włosy .

Jest niskim chłopcem i
bardzo lubianym. Jest
skarbnikiem ,ponieważ
lubi liczyć na pieniądze.

Jego ulubionym
zwierzęciem jest struś.

Bardzo dobrze sprawuje
się jako skarbnik

klasowy.

Jakub Kucharski  to
utalentowany chłopczyk
pod względem sportów.

Dobrze się uczy i
reprezentuje naszą

szkołę i klasę w
zawodach z piłki nożnej,
szachów i lekkoatletyki.

Jest wesoły i
uśmiechnięty. Uwielbia

śpiewać pod
prysznicem. Bardzo
dużo czyta książek i
komiksów. Ma dobre
oceny z zachowania.
Bardzo dobrze pełni

swoją funkcję.

.
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        ANDRZEJKOWE ZWYCZAJE

W dniu
Świętego
Andrzeja niech
się spełniają
życzenia !!!

KIEDYŚ

Pierwsza wzmianka o
Andrzejkach pochodzi XVI w. 
W Wigilię św. Andrzeja, czyli
29 listopada odprawiono
kiedyś wróżby andrzejkowe.
Dawniej tylko niezamężne
kobiety mogły brać udział w
głośnych zabawach. Przez
długi czas lanie wosku było
traktowane bardzo poważnie.
W naszym regionie sypano i
deptano kiedyś ziarna lnu i
konopii, aby zapewnić
płodność i szczęście w
małżeństwie. W nocy z 29 na
30 listopada w całej Polsce
wierzono także w
przepowiednie o przyszłości.
Zamykano furtki i okna, aby
nie weszły do domu złe duchy.
Sen, który się przyśnił był
przepowiednią przyszłości.

Zredagowała: 
Oliwia Ossowska z 5a

WSPÓŁCZEŚNIE
Współcześnie Andrzejek nie
obchodzimy tak hucznie.
W restauracjach często
organizowane są zabawy
i tańce. Dla uczniów w szkołach
urządzane są dyskoteki wraz z
wróżbami. Najbardziej znane
zabawy andrzejkowe to:
-losowanie przedmiotów o
symbolicznym znaczeniu
-wylewanie wosku na zimną
wodę
-ustawianie od ściany do progu
butów, aby dowiedzieć  się kto
pierwszy wyjdzie za mąż lub się
ożeni.

Inną interesującą
zabawą andrzejkową
jest wypisanie imion
dziewcząt i chłopców
na dwóch kartkach.
Dziewczyna szpilką
przekłuwa kartkę z
imionami chłopców i
na odwrót. Tego kogo
się wylosuje,
w przyszłości się
poślubi.;)   

.

.

Nasze babcie nie świętowały
Andrzejek wspólnie z dziadkami.
Chłopcy i dziewczęta bawili się
osobno, zresztą zabawa ta miała
również nieco inny charakter.
Mniej w niej było śmiechu i
radości, a więcej skupienia,
magii i wiary, że tego dnia
przyszłość otwiera swoje
tajemnice.

Przez lata zwyczaje się
zmieniły, teraz bawimy się
wspólnie, wróżąc sobie
nawzajem, łącząc te wróżby z
konkursami i wesołą zabawą.

.

.
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                    MOJE HOBBY, MOJA PASJA
                         SZKOŁA MUZYCZNA

. .

Nazywam się Dominika Kaleta. Mam 11 lat i chodzę do klasy 5a.
Mam wielu przyjaciół, którzy też mają swoje hobby. Moją pasją jest tworzenie i
granie muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Lubinie. 
Zaczęłam tam chodzić, gdy miałam 7 lat i byłam w pierwszej klasie. Gram na gitarze
klasycznej. Mama namówiła mnie, żebym się  zapisała i jestem jej bardzo wdzięczna.
Mam zajęcia cztery razy w tygodniu po 1, 2 i 3 godziny. Gitary uczy mnie pan
Zbigniew, a kształcenia słuchu pani Dorotka. Audycje muzyczne prowadzi pani
Iwonka, chór pan Andrzej, a fortepian pani Tereska. 
Moją ulubioną melodią jest ,,Jesienna ballada", która jest jednocześnie wesoła i
smutna. Inaczej ma jesienny humor. Marzę, by zagrać ze słynną Marthą Masters,
która występowała we Wrocławiu i ja ją widziałam oraz słyszałam.  Chciałabym
również zdobyć wysokie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym.  W
tym roku miałam swój pierwszy, bardzo ważny występ. 
Lubię chodzić do szkoły muzycznej, ponieważ mam tam wielu przyjaciół. Wielu
uczniów naszej szkoły także tam uczęszcza. Wszyscy nauczyciele są bardzo mili.
Bardzo zachęcam do zapisania się! To wspaniały pomysł na spędzanie wolnego
czasu! Naprawdę warto !

. .
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                           WYWIAD Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ 
                                         MARIĄ DAWIDOWICZ

.

1.Dzień dobry.

Odp. Dzień dobry.
2.Czy często czyta pani książki?
Odp. Tak często (codziennie).
3.Czy w wieku szkolnym lubiła pani czytać książki?
Odp. Tak bardzo.
4.Czy dużo dzieci przychodzi każdego dnia do biblioteki?

Odp. Tak ok 30 osób.
5.Jaką książkę lubi pani najbardziej?
Odp. ,,Krzyżowcy" Zofia Kossak.
6.Na czym polega praca bibliotekarki?
Odp. Polega na upowszechnianiu czytelnictwa
7.Jak często dostarczane są książki do biblioteki?
Odp. 2,3 razy w roku.
8.Czy lubi pani swoją pracę?
Odp. Bardzo lubię .
9.Co pani nie lubi w swojej pracy?
Odp. Zniszczonych książek.
10.Czy dużo dzieci czyta książki?
Odp. W naszej szkole dość dużo.
11.Dlaczego pani wybrała akurat tę pracę?
Odp. Bo jest związana z moją pasją.
12.Ile pani pracuje w tym zawodzie?
Odp. 29 lat.
13. Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Rozmawiała" Klaudia Musioł z 5a

.
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WYWIAD Z PANEM 
ZBIGNIEWEM DZIUBKIEM

SPORTOWE WYDARZENIA
MIESIĄCA

.

KUBA KUCHARSKI: Dziękuje, że zgodził się Pan odpowiedzieć na

kilka pytań.Od ilu lat pracuje Pan w naszej szkole?

PAN DZIUBEK: Od 16 lat.

 Dlaczego postanowił Pan uczyć właśnie tego przedmiotu?

 Bo bardzo lubię sport oraz pracę z dziećmi.
 Jakie są Pana osiągnięcia w sporcie?
 Puchar Polski I miejsce, Puchar Europy V miejsce
w kumite  seniorów w kategorii ciężkiej.
Czy ma Pan jakiegoś sportowego idola?
Paul Coleman- wielokrotny mistrz świata w karate, mój znajomy.

Dlaczego akurat karate jest Pana sposobem na
życie?
 Karate jest sposobem na życie, bo można je
uprawiać mając zarówno 4 lata jak i 70. Zwiększa
pewność siebie dzięki uprawianiu w życiu
codziennym i polepsza samopoczucie.
 Jak zachęca Pan uczniów do uprawiania
sportu?
 Uprawiając sport będziemy zdrowsi oraz pewniejsi w życiu codziennym ,

jesteśmy odporniejsi na stres oraz wysiłek fizyczny.

 Co lubi Pan robić w wolnym czasie?
Oglądać filmy.
 Jaki był Pana największy sukces sportowy jako
trenera?
 Bartosz Gabryś I miejsce na Europen Cuprum Cup
w kumite kadetów- Międzynarodowy Turniej Karate.
Dziękuje za poświęcony mi czas.Życzę dalszych
sukcesów.
Rozmawiał: Jakub Kucharski z 5b

.

3 listopada odbył się turniej
„Tymbarka” w piłce nożnej.
Uczniowie  klas III szkoły podstawowej
zajęli II miejsce. Gratulujemy!

15 listopada odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Szkół Podstawowych w
Szachach.
Nasza drużyna w składzie: Mateusz
Dziewiatowski, Jerzy Twardziak, Jakub
Kucharski, Małgorzata Marciniak
zajęła II miejsce i awansowała do Strefy
Legnickiej, gdzie zajęła miejsce! Brawo!

17 listopada odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Szkół Gimnazjalnych w
Szachach.
Nasza drużyna w składzie:
Krystian Ranosz, Dawid Kawka, Julia
Prętnik, Alicja Pleśniak
zajęła III miejsce.Gratulujemy!

9 grudnia reprezentacja naszej szkoły
podstawowej zajęła I miejsce w XXI
Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej
Chłopców w Prochowicach. Gratulacje!

.

.
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                                SPORTY ZIMOWE

. .

   Sporty zimowe to dyscypliny
rozgrywane w okresie zimowym.
Niezbędnymi warunkami do ich

przeprowadzenia są: mróz i śnieg. 
Do sportów zimowych zaliczamy:

narciarstwoalpejskieiklasyczne,
snowboarding,
saneczkarstwo,
bobsleje,
skeleton,
hokej na lodzie,
łyżwiarstwo figurowe,
short track,
łyżwiarstwo szybkie,
bojery,
biathlon,
curling,
skibob,
skoki narciarskie. 

    W dzisiejszych czasach
wskutek rozwoju techniki

większość z tych dyscyplin
można rozgrywać w porze letniej

np. hokej, jazda figurowa czy
skoki narciarskie.

   Sporty zimowe cieszą się
największą popularnością na

kontynentach półkuli północnej,
tj. w Europie, Ameryce

Północnej oraz Azji.

Co cztery lata odbywają się
także zimowe igrzyska
olimpijskie. Oprócz dyscyplin
podstawowych odbywają się też
konkurencje pokazowe : 

>  Skijöring
>  Psi zaprzęg
>  Eisstockschießen 
>  Pięciobój zimowy
>  Bandy
>  Narciarstwo szybkie

.

. .

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_alpejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_klasyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Snowboarding
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saneczkarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobsleje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skeleton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hokej_na_lodzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo_figurowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Short_track
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo_szybkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bojer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biathlon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Curling
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skibob
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skij%C3%B6ring
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psi_zaprz%C4%99g
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eisstockschie%C3%9Fen&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%99ciob%C3%B3j_zimowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bandy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_szybkie
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Książka, którą warto
przeczytać

"Opowieści z Narnii"

Porównanie 
książki  i filmu

v  W filmie Łucja chowa się w szafie, bo bawi się z rodzeństwem w

chowanego - w książce podczas zwiedzania domu otwiera szafę z czystej

ciekawości.

v  Film nie pokazuje, co dokładnie dzieje się przy
odbiciu go od Czarownicy -w książce jest to
opisane.
v  W filmie rodzeństwo spotyka pana Lisa, który
dopiero później zostaje zamieniony przez
Czarownicę w kamień- książce dzieci go nie
poznały, bo został zamieniony w kamień, kiedy
powiedział Czarownicy, że Święty Mikołaj wrócił.
v  W książce dzieci wychodzą od państwa Bobrów i
dopiero później wpadają tam wilki - w filmie
natomiast dzieci muszą uciekać specjalnym
przejściem przed wilkami, podczas gdy one
włamują się do chatki Bobrów.
v  W książce nie ma sceny z wodospadem, ani nie
zawiera opisu bitwy - te rzeczy zostały pokazane w
filmie.
v  W książce dziewczynki nie przesyłają
wiadomości braciom o zamordowaniu lwa.
v  W filmie Mikołaj nie daje śniadania dzieciom.
v  W filmie poznają profesora jak Łucja wpada na
niego -w książce, profesor czeka na nich przed
dworem żeby się przywitać. 

..

To przepiękna baśń o walce dobra ze złem, która
oczaruje cię już od pierwszych minut. Książka
zapewnia porcje przygód, dużą dawkę
tajemniczości i trzyma w napięciu aż do końca. 
Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i Stara
Szafa to pozycja, którą warto przeczytać.

Książka Lew, Czarownica i Stara Szafa to bardzo
ciekawa,wciągająca i wartościowa opowieść
przeznaczona dla dzieci, jednak zachwycająca
także starszych czytelników.Czwórka rodzeństwa-
Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja Pevensie, z powodu
wojny zmuszeni zostają wyprowadzić się na wieś.
Znajdują schronienie w ogromnym i tajemniczym
domu Profesora.Dzieci postanawiają zwiedzić dom i
w czasie tej małej wycieczki odnajdują garderobę, a
w niej Starą Szafę,która okazuje się magicznymi
drzwiami do innego świata. Kraj, do którego trafili,
nazywa się Narnia, a zamieszkany jest przez tak
niezwykłe istoty, jak: fauny, satyry, driady, najady,
karły,wodniki, centaury, olbrzymy i mówiące
zwierzęta.Choć kraj jest wielki i piękny, nie panuje
tam szczęście,gdyż władzę w nim objęła zła,
potężna i okrutna Biała Czarownica Jadis, która
rzuciła na całą Narnię czar, zsyłający wieczną zimę.
Jeden z braci, Edmund, zdradza rodzeństwo,
przechodząc na jej stronę. Brat i siostry, pragnąc go
uratować i pomóc Narnii,decydują się wydać wojnę
Czarownicy. Aby mieć szansę ją pokonać, muszą
dotrzeć do Aslana. Kim jest Aslan? Jaką ma moc?
Czy pomoże dzieciom?Co je czeka po wielkiej
bitwie? Kto przeczyta - dowie się.
Przygotowały: 
Sieradzka Zuzia
Borkowska Natalia
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