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Co Oko
widziało?

Dziś książki z przesłaniem, które
niosą dobre emocje i mówią nam
o przyjaźni, miłości i pomocy

.

Czytamy 
i polecamy!
Uczniowie
klas 4-6
zachęcają
do lektury.
Takie piękne
ilustracje, to
na pewno 
i książki
muszą być
warte
przeczytania

Kochani moi!
Niech wszyscy to zobaczą! Takie talenty
plastyczne są w naszej szkole! Aż mnie
duma rozpiera, że to właśnie u nas są
takie wspaniałe, uzdolnione dzieci! I to
właśnie moje oko ma zaszczyt oglądać
jako pierwsze te małe arcydzieła!
Patrzcie tylko i podziwiajcie! I czytajcie!
Czytajcie książki, które oni przeczytali,
czytajcie "Widziadełko", na razie jedyne
czasopismo, w którym można zobaczyć
ilustracje Kasi, Kacpra i dwóch Piotrków z
naszej szkoły. 
A ja będę sobie patrzył z boku, jak rośnie
grono fanów naszych wspaniałych
rysowników... Oko

Auta

Radość
obdarowywania

Jak pięknie jest,
kiedy dostaniemy
upragniony prezent
albo ktoś da nam
to, co było nam
bardzo potrzebne.
Jak miło

nam widzieć czyjąś
radość, kiedy
przyjmuje od nas
mile widziany dar.
Jak dobrze jest
otrzymywać pomoc
i jak wspaniale jest
pomagać!
Na ilustracji Kacpra
Zygzak McQueen

ze swoją
przyjaciółką Sally.
Sally dała
Zygzakowi swoją
przyjaźń 
i wsparcie. To ona
przyczyniła się do
przemiany
bohatera ;)

.

.

.

Kacper Grabowski
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Siła miłości, więzy przyjaźni, wspaniałe opowieści 
i piękne ilustracje Kasi Prokop

Dlaczego warto
czytać baśnie?
Są wyjątkowe 
i niezawodnie
przynoszą ulgę w
różnych naszych
smutkach 
i lękach. Dają
pociechę,
nadzieję i siłę!
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Piotrek Radomski proponuje nam wycieczkę do
świata, w którym katarynki były obecne na co dzień

Katarynka
Dla osoby niewidomej dźwięki są tym, czym dla
widzącego kolory i obrazy. Są jeszcze zapachy, jest
dotyk, smak. Ale nie ma żadnych wrażeń
wzrokowych. Dźwięki muzyki, która w zaczarowany
sposób pojawia się wraz z katarynką na ulicy, muszą
być dla osoby niewidomej tym, czym dla widzącej
byłby jakiś wyjątkowy, rzadko spotykany, ale piękny
obraz. To tak, jakbyśmy nagle zobaczyli wspaniałą
tęczę na niebie. Tak bardzo nam się ona podoba, że
pragniemy podzielić się tym widokiem z innymi. Patrz,
patrz! Tęcza! - wołamy wtedy. I zachwycamy się
widokiem, który za chwilę musi zniknąć i nie będzie
wiadomo, kiedy znowu zdarzy się nam go zobaczyć,
Tak samo znikną dźwięki tej ulotnej muzyki, kiedy
kataryniarz przeniesie się na inną ulicę. 
Zrozumieć drugiego człowieka, aby móc dać mu to,
czego pragnie. Czasem wystarczy zrozumieć
człowieka, aby stał się nam bliższy, milszy. 
"Katarynka" to szkolna lektura, wzruszająca nowela
Bolesława Prusa. A co to w ogóle jest katarynka? To
dopiero jest ciekawe urządzenie, dziś już niezwykle
rzadko spotykane. Czy widzieliście kiedyś na ulicy
kataryniarza? A czy chcielibyście go zobaczyć?

Piotr Radomski
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Powrót taty

"Brody ich długie, kręcone wąsiska, Wzrok dziki, suknia plugawa;
Noże za pasem, miecz u boku błyska, W ręku ogromna buława."
Nawet tacy groźni zbójcy musieli się ugiąć wobec niewinnej wiary dzieci
i ich gorącej miłości do ojca. Jak to możliwe? Przeczytajcie "Powrót
taty"! Ilustracja do wiersza Mickiewicza w wykonaniu Piotrka Misiaka

Piotr Misiak
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