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Kolejne święta z Kevinem 
Co roku w święta sztandarowym filmem jest Kevin sam w domu
Data premiery była 22 maja 1992r. Reżyseria Chris Columbus.do tej pory ten film nam
się przypomina .
Kevin został sam w domu, rodzice zapomnieli o nim, bo poprosił żeby ich nie było  .
Dwóch rabusiów chce okraść jego dom , Kevin robi pułapki dla tych rabusiów.
Nigdy Kevin nie zostawał sam w domu , bał się pana Karlego ,
który okazał się fajny , pomógł mu z rabusiami .
Gdy rabusie wchodzą do domu, czekają dla nich niespodzianki. Świetna akcja, trzyma
widza w napięciu. Kto nie oglądał tego filmu, niech poczeka do następnych świąt,
znów telewizja nam to samo pokaże.
            Święta 2019 spędzone przed telewizorem !!!
Moi koledzy nie lubią Kevina  samego w domu . Ten film się znudził.
Nie mogą zrobić jakiegoś innego filmu ? Kiedyś Kevin był wzorem, ale teraz jak
popatrzymy do internetu, to nie chcemy mieć z nim do czynienia . Nie jest wzorem
bohatera. Zastanówmy się, czy nasze dzieci też będą oglądać. Era Kewina umrze
śmiercią naturalną. 
Łukasz
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            Jak poślubić milionera- Recenzja
Razem z koleżankami, postanowiłyśmy wybrać się razem na film do
kina, który był nową produkcją pod tytułem "Jak poślubić
milionera".
Jest to komedia romantyczna opowiadająca o historii miłosnej
pewnej samotnej matki, która była sprzątaczką w hotelu. 
Jej zmiana miała miejsce w dniu warsztatów na prosty temat "Jak
poślubić milionera?", pani Sonia Babicz zatwierdzała nas w
przekonaniu że z każdej kobiety zrobi damę która szybko znajdzie
drugą połówkę z wielkim majątkiem, zrobiła to w programie
telewizyjnym. Historia jest bardzo emocjonalna, możne uronić łzę,
jak i uśmiać się.
Pani Sonia ma za zadanie zrobić z Alicja (głównej bohaterki)
kobietę sukcesu, która w szybkim czasie znajdzie męża. 
Równocześnie prowadzi swoje zwyczajne życie, mając dziecko.
Dzięki spotkaniu pani Soni mogła zmienić swoje życie o 360 stopni,
jednak zrozumiała że te życie nie jest dla niej, i nie może udawać
kogoś kim nie jest, tylko dla zdobycia pieniędzy. 
jak w każdej komedii romantycznej na końcu jest happy-end, i
szczęście głównej bohaterki. 
W szczegółach historię możecie poznać, po przez obejrzenie go,
nie będziemy robić aż takich spojlerów, więc życzymy dobrej
zabawy!
Nasze wrażenia po obejrzeniu filmu są bardzo pozytywne,
uroniłyśmy łzy wzruszenia, i te ze szczęścia.
Bardzo polecamy, obejrzeć tą produkcje, komedia uczy nas by
zawsze być sobą, i do szczęścia nie są nam potrzebne pieniądze.
Cukierkowy świat bogatych snobów wcale nie jest taki fajny, i
często zwyczajne życie jest szczęśliwsze od tamtego.
Wiktoria Jaworska 
Julia Brzózka
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Gra Dying Light
To gra gatunku ,,Horror survivel'' w grze są zombie, zarażone nieznanym wirusem. Podczas
rozgrywki wcielamy się w agenta organizacji,, GRE''gracz ma za zadanie odnaleźć
skradziony plik, na którym są tajne dane organizacji . Gracz skacze, z samolotu i ląduje w
skażonym mieście ,,Harran''.Gdy lądujemy napadają nas bandyci, którzy przeżyli i nie zostali
zakażeni.Bandyci atakują nas, raniąc nas w głowę wtedy gracz zabija jednego z bandytów,
przy czym przywołuje zombie .
Zombie ugryzł nas w rękę w , tym momencie ratują nas tubylcy , zabijają zombiaki i zabierają
nas do swojej siedziby, którą nazywają ,, wieża''.Podczas ratunku ginie jeden z naszych I
musimy wykonywać dla nich misje.
Autor : Oskar Karwowski

 
Red Dead Redemption 2
Akcja dzieje się w roku 1899, gdy już kowboje i rewolwerowcy prawie odeszli.Ale gang Vader
Linde ciągle trzyma się swoich zasad i trybu życia.  Po piętach depczą im agenci Pinkertona,
którzy mają ich dopaść. Główny bohater Artur Morgan jest prawą ręką szefa gangu Dacha
Vanderlinde. Gang musi uciekać po nieudanym napadzie na bank w mieście Blackwater.
Zatrzymują się w opuszczonych domkach górników, gdzie zostają dłuższą chwilę.Reszta
historii czeka na was w grze oraz w 5 rozdziałach opowieści o ich gangu.Moja opinia o tej
grze jest taka, że to świetna gra i ekscytująca opowieść. Za tę grę odpowiada firma
Rockstar, której  seria GTA mająca dużo dużo części. W tej grze jest tryb multiplayer i
singleplayer.
 Jest bardzo dużo aktywności pobocznych i ciekawych wątków. Są różne zagadki i
zakończenia oraz mnóstwo broni.Gra mi się bardzo podoba i sam ją posiadam.Ten
egzemplarz, który dostałem na święta.
Autor: Kuba
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Bottle Flip 1
To gra oparta na myśleniu. Butelka nie może spaść
na podłogę. bo nie otrzymasz gwiazdki . Tę grę
wymyślił Filipin World. Byłem w Warszawie w Blue
City. I widziałem najnowszą wersie, ale kosztuje 345
złotych.
Polecam tę grę, bo nigdy nie widziałem, żeby dzieci
myślały  na matematyce , polskim. W grach dzieci
myślą na pewno chętnie do niej sięgną.
Ta gra jest dla dzieci od wieku 6,7,9, . Widziałem 
człowieka, który ma 1233 punktów .
Ja chce dojść do 12 poziomu .  
Autor : Łukasz
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