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Nowe dzieło Banksy'ego w hołdzie medykom
walczącym z Covid -19

Do szpitala
klinicznego 
w Southampton 
w Wielkiej Brytanii
za pośrednictwem
anonimowego
dostarczyciela 
trafił nowy obraz
Banksy'ego.
Dzieło "Game
changer"
przedstawia
małego 
chłopca 

bawiącego się 
lalką pielęgniarką
superbohaterką.
Natomiast
wyidealizowani
bohaterowie
komiksów Batman 
i Superman 
 znudzili mu się,
prawdopodobnie 
z powodu braku
autentyczności 
w tych trudnych
czasach.

.

Medycy
postanowili, że
obraz "Game
changer" 
zostanie
zlicytowany
jesienią, 
a pieniądze 
za sprzedaż 
trafią na cele
charytatywne.

Banksy to brytyjski
artysta Street artu.
Jego tożsamość nie
jest znana,
ponieważ 
tworzy w ukryciu 
i pod
pseudonimem. 
Swoje prace
umieszcza na
murach, ścianach
budynków i innych
nietypowych
powierzchniach. 

Wykonuje je za
pomocą techniki
szablonowej i
graffiti. 
Wszystkie jego
dzieła posiadają
zaskakujące
przesłanie i są
wysoko cenione
przez krytyków
sztuki.

Kacper

W tym
numerze:

Komiksowa
powtórka

Biblioteka poleca

Przygoda 
ze "Zwiadowcami"

Rozważania
ósmoklasistów
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BIBLIOTEKA 
POLECA

Przygoda 
ze "Zwiadowcami"

Każde
opowiadanie
poprzedzone
jest definicją,
która ma na
celu
przybliżenie
danej wartości.
Historie nie są
ze sobą
powiązane.

Podejmowane
są m.in. tematy
dotyczące
odstawania 
od rówieśników,
zmagania się 
z brakiem
odwagi,
samotnością.
Każdy 
z czytelników

Chciałabym
Wam polecić
książkę
,,Gorzka
czekolada i inne
opowiadania o
wartościach".
Jest to zbiór 15
opowiadań o
wartościach,
jakimi warto się
kierować w
życiu. Autorami
wszystkich
historii są znani
pisarze
literatury
dziecięcej:

P.Beręsewicz,
W. Cesarz,
B.Kosmowska,
A. Maleszka, 
K. Ryrych,
K.Terechowicz.
Są to laureaci
Konkursu
Literackiego 
im. Astrid
Lindgren,
organizowa-
nego przez
Fundację 
,,ABCXXI - Cała
Polska Czyta
Dzieciom”. 

Zabierają nas 
w świat
tekstów, które
bawiąc uczą. 
W książce
znajdziemy
m.in. treści na
temat:
szacunku,
uczciwości,
odpowiedzialności,
wolności,
sprawiedliwości,
przyzwoitości,
odwagi,
mądrości,
życzliwości. 

znajdzie wątek,
który okaże się
mu  bliski. 
To wartościowa
książka, która
skłania 
do refleksji.
Zachęcam 
do wysłuchania
audiobooka.
p.Ewa
Wyrzykowska

.

W 2009 roku
ukazało się
pierwsze
wydanie książki
pod tytułem
,,Zwiadowcy”
autorstwa
Johna
Flanagana
wydanej przez
Wydawnictwo
Jaguara. 
Pisarz napisał
cykl szesnastu
ksiąg.
Dzieło zawiera
elementy
fantastyczne

takie jak magię i
potwory. 
Akcja rozgrywa
się w
średniowieczu,
a dokładniej w
siódmym wieku.
Autor opowiada
o determinacji,
odwadze 
i przyjaźni. 
W samym
dziele
niejednokrotnie
znajdziemy
ciekawe
zagadki i ich
pomysłowe
rozwiązania.

W opowieści
przeczytamy
również
szczegółowe
opisy bitew,
bohaterów i ich
odczuć oraz
przemyśleń.
Dzięki nim
możemy łatwiej
wyobrazić sobie
poszczególne
sytuacje 
i wcielać się 
w bohaterów.
Fabuła książki
kręci się wokół
przygód
zwiadowców

oraz ich bliskich. Zwiadowcy to grupa ludzi, która
opanowała do perfekcji skradanie, chowanie, tropienie
oraz bezbłędne posługiwanie się nożem do rzucania,
saksą oraz łukiem. W książce opisywane są przygody
zwiadowców oraz ich bliskich.Podczas czytania
miałam wrażenie, że autor początkowo inspirował się
Władcą Pierścieni. Uważam, że książka ,,Zwiadowcy”
mogę polecić osobom, które lubią powieści
fantastyczne.

Martyna

int.
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ROZWAŻANIA ÓSMOKLASISTÓW

Już niedługo koniec roku
szkolnego, a co się z tym 
wiąże odejście ósmych klas 
z naszej szkoły. 
Kolejni uczniowie wkroczą na
drogę dorosłości, wybierając 
nowe szkoły, gdzie będą 
mogli rozwijać swoje 
umiejętności wśród ludzi, 
którzy mają takie same
zainteresowania oraz kształcić się
w przyszłych zawodach.
Ósmoklasiści zmierzą się jeszcze z
egzaminem, który w tym roku
odbędzie się z dużym opóźnieniem
i w specyficznych warunkach.
 Trzymam kciuki, aby wszyscy
napisali swoje pierwsze egzaminy
jak najlepiej, a w kolejnym etapie
dostali się do wymarzonych szkół.
Zadałam również uczniom kilka
pytań dotyczących moich
rozważań.

,,Egzaminów się nie boję, chociaż
trochę obawiam się angielskiego.
Cieszę się bardzo, że idę do nowej
szkoły. Będę tęsknił za klasą,
ponieważ znamy się cztery lata, 
a z niektórymi nawet i więcej.”  -
Aleks
,,Czuję się świetnie z tym, że idę
do nowej szkoły. Widzę w tym
wiele pozytywów na przykład to, iż
poznam wiele nowych osób. Mimo
to będę miło wspominał te osiem
lat, gdyż poznałem mnóstwo
cudownych osób, przyjaciół oraz
nauczycieli, którzy też są w
porządku. Egzaminów się nie
obawiam, ponieważ jestem już
dobrze przygotowany” - Kuba
,, Trochę się stresuje, ponieważ
bardzo mi zależy, aby dostać się
do mojej wymarzonej szkoły.
Najbardziej obawiam się języka
angielskiego, gdyż nie jestem zbyt
dobry. Będę tęsknił za klasą,
ponieważ robiliśmy różne
śmieszne rzeczy. “ - Michał

,,Czuję się dobrze z tym, że będę
pisał egzaminy, ponieważ to test
sprawdzający to, czego
nauczyliśmy się przez osiem lat.
Najbardziej obawiam się
matematyki, ponieważ nie do
końca ją rozumiem. Cieszę się, 
że idę do nowej szkoły, ponieważ
poznam nowych ludzi. Chociaż
spędziłem tutaj tylko cztery
miesiące, to będę tęsknił za moją
klasą, gdyż jest najlepsza!” - Dawid

,,Strasznie boję się egzaminów.
Najbardziej z matematyki.
Chciałabym mieć to już za sobą 
i iść do nowej szkoły. Będę tęsknić
za kilkoma osobami z mojej
klasy. Hmm... A jak wspominać
będę lata w tej szkole? Ciężko
powiedzieć, gdyż były te dobre, jak
i złe chwile.”  -Kasia

Maja

Powtórz przed egzaminem! Powtórz przed egzaminem!
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Martyna Agata
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