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         Z życia szkoły...
                                     

Dnia 06 marca 2019r. razem z koleżankami i
kolegami z kl.1-3 pojechaliśmy do Międzychodu na
przedstawienie pt. "Pszczółka  Maja".  
Spotkaliśmy się tam z wieloma bajkowymi postaciami:
pszczółką Mają i z Guciem, świerszczykiem Filipem,
pajęczycą Teklą i innymi. 
Przeżywali oni radosne oraz niebezpieczne przygody.
Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

                               Autor Dominika Dudziak kl.III 

B.Bartkowiak .
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                                        RECENZJA FILMU PT. " Strażnicy Galaktyki "

Film wyreżyserował James Gunn, który był również scenarzystą razem z Nicole Perlman. Głowną postać
Petera Quilla zagrał Chris Pratt. Inne postacie zagrali :  Zoe Saldana, która wcieliła się w rolę Gamorę, Dave
Bautista odegrał rolę Draxa. Poza tym Vin Diesel dubbinguje Groota, a Bradley Cooper Rocketa. Główną zła
postać Ronana zagrał Lee Pace. Michael Rooker zagrał Yondu, a Karen Gillan wcieliła się w rolę Nebuli siostrę
Gamory. Muzyką zajął się Tyler Bates, a Ben Davis zdjęciami. Scenografię zaprojektował Charles Wood. Jest
to film akcji, który porusza temat walki dobra ze złem. Akcja rozgrywa się na wielu planetach np. Xandarze.
Temat wywołuje bardzo dużo emocji, w jednej sekundzie bohaterowie są radośni w drugiej zaś wszyscy
poważnieją. Przejdę teraz do skrótu fabuły filmu. W 1988 roku, po śmierci matki, Peter Quill został porwany
przez szabrowników ( Ravengers ) dowodzonych przez Yondu. Po 26 latach Quill kradnie "Sferę", w której jest
kamień nieskończoności. Dzięki kamieniowi można Było niszczyć całe światy. Yondu dowiaduje się że Peter
ukradł sferę i wystawia za nim list gończy. Quill chcąc sprzedać "Sferę" spotyka Gamorę, Rocketa i Groota
którzy chcą mu ją odebrać. Trafiają potem razem do więzienia. Spotykają tam Draxa Niszczyciela, z którym
potem uciekli i próbują złapać i pokonać Ronana. Gamora doprowadza ekipę do kolekcjonera, gdzie chcą
sprzedać " Sferę". Jego służaca celowo dotyka kamienia nieskończoności który znajdował się w "Sferze" i
umiera. Dodatkowo nastąpil przy tym wybuch, który zniszczył cała salę kolekcjonera. Dochodzi przy tym do
pierwszego spotkania z Ronanem, odbyła się walka, w której wygrał. Do drugiego spotkania z Ronanem
dochodzi na planecie Xandar. Po długim starciu wygrali "Strażnicy Galaktyki". Ta historia zawiera elemnty
fantasy oraz Sciense-Fiction. Według mnie aktorzy grali bardzo dobrze, ponieważ  film nie był nudny. Reżyser
zadbał o wszystkie szczegóły, dzięki którym obserwator mocno zagłebia się w tamten film. Jak w prawie
każdym filmie MCU, tak i teraz w filmie była umieszczona osoba Stana Lee, który zmarł 12 listopada 2018 roku.
Podsumowując, film mi się bardzo podobał, ponieważ spełnił moje oczekiwania. Bardzo przepadam za tego
rodzaju filmami, z cała pewnością mogę polecić go innym widzom.
                                                                                                                           Autor Mikołaj Nowak kl.VIIa
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Patrycja Pucek

             KRZYŻÓWKOWY
            
                      ZAWRÓT GŁOWY
            
     
                        ZACHĘCAMY DO ROZWIĄZANIA

Internet

m
            Pierwszy Dzień wiosny w szkole

21 marca w naszej szkole odbył się LipDub.
Wszystkie klasy miały za zadanie ubrać się 
w specjalny sposób i przygotować choreografię. 
Do każdej sali na wybranych lekcjach wchodził
kamerzysta, a uczniowie mieli demonstrować
choreografię. Po nagraniu klasy zebrały się na I piętro
by zrobić wspólne zdjęcie

                                      Autor Alicja Bromber Kl.VIIa
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                           WIOSENNY 

                                      HUMOR

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz
się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła
samochód...

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano
nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z
jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!
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                     WYCIECZKA KLAS VIII A , C

                       WYCIECZKA KLAS VII

K. Maciołek

K. Maciołek

I. Pawlak

K. Maciołek

.

.

.

.


