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Recenzja filmu Był Sobie Pies 2
Na świecie żyje około ośmiu miliardów ludzi. Każdy z nich ma swoją
historię, każdy bez wyjątku w wieku 80 lat będzie miał co opowiadać. Każdy
przeżył jakieś śmieszne przygody, zakochał się, zaprzyjaźnił się, zdenerwował
się, pokłócił się, skakał z radości, albo płakał leżąc na łóżku i ładując w siebie
czternastą paczkę chipsów. Co łączy te uczucia? Jedna rzecz sprawia, że czujesz
się lepiej. Podnosisz głowę, patrzysz gdzieś na ziemię, a tam stoi piesek,
patrzący na ciebie, starający się wyczuć, o co ci chodzi. Każde zwierzę też ma
swoją historię. Czy się reinkarnuje, jak to było w tym filmie, nie wiemy.
Wiemy, że człowiek tak nie robi, bo nikt z nas nie pamięta poprzednich żyć. A
jeśli zwierzę naprawdę je pamięta...? To brzmi jak akta FBI o Strefie 51, ale co,
jeżeli naprawdę tak jest...
Jeśli lubisz zwierzęta, teorie związane ze światem i ich życiem, albo po
prostu się nudzisz, ubierz kurtkę, weź kasę i idź do kina.
Film opowiada o psie, który kiedy umierał, dostał od swojego pana
zadanie, strzec jego wnuczki CJ, która scenę wcześniej ze swoją mamą
wyprowadziła się ze wsi. Pies reinkarnuje się wiele razy, wchodząc w coraz to
nowsze wcielenia. Raz jako samiec, raz jako samica. Psi żywot stawiał mu
kolejne wyzwania. Musiał pomóc CJ uwolnić się od toksycznego związku z
kryminalistą, (późniejszym sprawcą wypadku samochodowego, w którym ginie
pierwsze wcielenie psa), znaleźć prawdziwą miłość, pomóc poukładać życie.
Film to także gra aktorów, którzy dobrze przedstawili swoje postaci.
Także psy zaangażowane do filmu pokazały, że umieją grać. I jeszcze jedno:
główny bohater mówi, ma świetne teksty, a w polskiej wersji także świetny głos
Marcina Dorocińskiego.
,,Był sobie pies 2” Gail Mancuso to jeden z tych filmów, o których nie
zapomnisz przez całe życie.

Przemysław kl.6

Biszkopt z truskawkami
Składniki:
- 4 duże jajka (albo 5 małych)
- 25 dag masła lub masła roślinnego
- szklanka cukru pudru
- dwie szklanki mąki tortowej
- łyżeczka proszku do pieczenia
- sok z 1/2 dużej cytryny
- tłuszcz do wysmarowania formy
- tarta bułka do posypania formy
- kilka łyżeczek konfitur z truskawek lub dżemu truskawkowego
- pół litra śmietany kremówki
- cukier waniliowy
- świeże truskawki
Sposób przyrządzania:
Formę posmarujemy obficie tłuszczem i posypujemy tartą bułką. Białka z cukrem pudrem
ubijamy mikserem na bardzo sztywną pianę. Zalewamy wrzącym roztopionym tłuszczem. Po
minucie delikatnie mieszamy, aż składniki się połączą, odstawiamy do przechłodzenia,
dodajemy ubijąc żółtka (po jednym). Dodajemy sok z cytryny i przesianą przez sito mąkę
wymieszaną z proszkiem. Lekko ubite ciasto, gdy składniki się połączą, ma konsystencję
ciasta naleśnikowego. Następnie wlewamy ciasto do przygotowanej dużej tortownicy.
Wstawiamy do nagrzanego, ale nie gorącego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 160
stopni Celsjusza przez 50 minut. Lub nieco dłużej. Wyjmujemy gdy ciasto się zrumieni, a boki
lekko odstają od brzegów formy. Wychłodzone ciasto wyjmujemy z formy. Układamy na
płaskim talerzu (WAŻNE!), wierzch smarujemy warstwą konfitur lub dżemu. Okrywamy folią i
stawiamy w chłodnym miejscu, ale nie w lodówce. Przed podaniem na wierzch biszkoptu
smarujemy warstwę śmietany ubitej z cukrem waniliowym, dekorujemy ciasto świeżymy
truskawkami.
Życzymy smacznego!
Przepis przygotowała: Michasia kl.6 na podstawie książki ,, Kuchnia Polska” E. Aszkiewicz

Nasze prace
11 listopada to dzień, w którym świętujemy odzyskanie niepodległości Polski. Nie tylko w tym
dniu wspominamy bohaterów – żołnierzy, ale także młodzież, która walczyła podczas II wojny
światowej. Gdy hitlerowcy zaatakował polski naród nasi bohaterowie sprzeciwiali się najeźdźcy,
walczyli o wolność narodu polskiego.
Aleksander Kamiński w swojej książce ,, Kamienie na szaniec ”pisze o takich bohaterach.
Tadeusz Zawadzki pseudonim Zośka , Maciej Aleksander Dawidowski pseudonim Alek, Jan
Bytnar pseudonim Rudy – należeli do organizacji Szare Szeregi, która prowadziła akcję o nazwie
,,Mały Sabotaż” a także akcję ,, Pod Arsenałem”, w której odbito Rudego z rąk gestapowców,
jednak jego stan był beznadziejny. 30 marca 1943 roku umiera recytując słowa Juliusza
Słowackiego:
,, Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei…………………………………………………………
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec…
Tego samego dnia na skutek rany postrzałowej w brzuch zmarł Alek podczas akcji odbicia
Rudego. Zośka zginął w sierpniu 1943 roku podczas akcji zdobycia posterunku żandarmerii
w Sieczychach.
( Przygotowała: Amelia kl. 7)

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918r. po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy
jako suwerenne państwo.
Dzień Niepodległości zależy do najważniejszych świąt w kalendarzu uroczystości patriotycznych.
Przypomina nam o 123 latach niewoli. Polacy w tym okresie nieustannie podejmowali próby
odzyskania upragnionej wolności.
Dnia 8 listopada 2019r uczniowie naszej szkoły w szczególny sposób uczcili 101 rocznicę Odzyskania
Niepodległości.
Odświętnie ubrani zgromadzili się na sali gimnastycznej. Z powagą odśpiewali cztery zwrotki hymnu
państwowego, następnie w ciszy i skupieniu wysłuchali ciekawej lekcji historii, którą przygotowały klasy
VIc oraz VIIc pod kierownictwem pań: Joanna Wieczorek, Ines Horba, Dorota Kopiczko, Sabina WilimMierzwa
Oprawa muzyczna p. Agnieszka Paduszek, dekoracja Nina Pukowiec
Nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych, oraz informacji historycznych przkazanych przez grę młodych
aktorów.
Ukazano nam, iż dzięki wolności jaką nasz kraj odzyskał 101 lat temu możemy z przyjemnością żyć w
niepodległym państwie, obchodzić nie tylko 11 listopada, ale także inne ważne święta.
Cieszyć sie z choinki w Boże Narodzenie, czy polewać się wodą w śmingus-dyngus.
Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali przedstawienia.
Na twarzy widzów można było dostrzec zaiteresowanie treścią akademii.
Dzięki takiej lekcji patriotycznej najmłodsi mieli okazję uświadomić sobie, że warto również dziś
kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą historią, kulturą a godło, flaga i hymn są od
wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.

Zofia Ponikiewska
kl.VIc

