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Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie Apollo 
„Wojna na deski”  

 

      17 października 2019 roku wybraliśmy się na niezwykły seans do kina Apollo.  

W ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, do którego przystąpiły 

pani Anna Roman oraz pani Magdalena Stanisławek – Surmiak mamy okazję raz 
w miesiącu obejrzeć ciekawe, europejskie produkcje. Pokazy poprzedzają 

prelekcje multimedialne wprowadzające uczestników w tematy podejmowane  

w danym filmie. W tym roku szkolnym obejrzeliśmy już m.in. holenderską 
produkcję pt.: „Wojna na deski”. Ten niezwykły projekt ma na celu uwrażliwienie 

nas wszystkich na problemy społeczne.  
„Wojna na deski”  

w reżyserii Margien 

Rogaar to niezwykły 

film psychologiczny, 

który porusza ważny 

dla nas uczniów 

problem przemocy 

rówieśniczej. 

Bohaterowie: Ziggy 

 i Bas to dwójka 

przyjaciół, którzy  

w miarę jak narasta 

w nich konflikt zaczynają prowadzić ze sobą „wojnę” podczas letniego obozu. 

Zbliżają sie wakacje i letni konkurs na wybudowanie najwyższej drewnianej 

konstrukcji. Ziggy i Bas, nierozłączni przyjaciele, są pewni zwycięstwa. Jednak tuż 

przed wakacjami coś zaczyna się psuć. W przyjaźń chłopców wdziera się 

rywalizacja. Film ukazuje, jak tłumione emocje i brak rozmowy niszczą przyjaźń. 

Początkowe nieporozumienia przeradzają się w WOJNĘ, czyli walkę o 

wybudowanie najwyższej wieży, kiedyś symbolu ich przyjaźni. Czy Ziggy i Bas 

zrozumieją, że wygrana to nie wszystko? Czy docenią wartość przyjaźni? 

Serdecznie polecam ten film.       
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Owoce i warzywa 
Jedz owoce i warzywa to na rozwój dobrze wpływa, 
sprawny umysł, zdrowe kości to dla Twojej odporności. 
Pomarańcze, mandarynki, winogrona i cytrynki.  
Witamina C z nich płynie, która z odporności słynie.  
Świetnym wzrokiem chcesz się chwalić!  
Tak więc nie daj się omamić!  
Jedz zielone i nie grymaś!  
Marchew, dynia i tak trzymać! 

Hanna Budzyńska kl. 5a 

Ekologia 
 

Ekologia to nauka o zwierzętach, grabach, bukach. 
Zwierzak zdrowy rośnie w siłę, gdy powietrze jest mu miłe. 
Więc człowieku rusz dziś głową!  
Myśl co robisz i żyj zdrowo! 
Życie zdrowe Ci ucieka, gdy w plastiku cała rzeka. 
Opamiętaj się człowieku, jesteś mądry , więc nie czekaj! 
Góra śmieci też nie czeka, pędź ją usuń i nie zwlekaj. 
Bohaterem będziesz świata, chwyć za miotłę i zamiataj. 
Plastikowi powiedz STOP!  
To jest do sukcesu krok!   
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