Strona Szkoły Podstawowej w Różance
Mikołajkowy wyjazd do kina

14 grudnia br. uczniowie kl. IV – VI naszej szkoły wybrali się do kina Helios w Rzeszowie, na II część filmu pt.
"Bella i Sebastian". Jest to kontynuacja I części filmu pod tym samym tytułem, którą uczniowie kl. V obejrzeli w
ubiegłym roku.
Film opowiada o przyjaźni samotnego chłopca – Sebastiana, z obłaskawionym przez niego, zdziczałym owczarkiem
górskim. Wartka akcja rozgrywająca się w Alpach francuskich obfituje w wiele niebezpiecznych przygód. Film "Bella
i Sebastian" ukazuje niezwykłą relację chłopca i psa, w trudnych czasach wojny, na tle pięknej przyrody. Opowiada
historię o ludziach, którzy nie wahają się zaryzykować swego życia, by pomóc innym. Pokazuje trudne dzieciństwo,
samotność dziecka, które odmienia przyjaźń z owczarkiem. Mały chłopiec o wielkim sercu i jego przyjaciel stają się
wojennymi bohaterami biorąc udział w ważnej misji.

W II części filmu wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian, z niecierpliwością czeka na powrót swej
ciotki Angeliny, która po dwóch latach spędzonych na zaszczytnej służbie w ruchu oporu wraca do domu. Niestety,
samolot rozbija się, wybucha pożar, który utrudnia dojście do miejsca katastrofy i nikt nie ma specjalnej nadziei na
odnalezienie ocalałych. Z wyjątkiem Sebastiana i jego przybranego dziadka Cezara, którzy nie zamierzają się poddać
i wyruszają na poszukiwania kobiety. Oczywiście jak zawsze, towarzyszy im Bella. Niebezpieczna wyprawa obfituje w
dramatyczne, ale i zabawne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie oko w oko z niedźwiedziem, wysokogórska
wspinaczka, a przede wszystkim spotkanie z pilotem – nieznanym ojcem, okażą się dla chłopca i jego psa początkiem
zupełnie nowej, niespodziewanej przygody. Zaskoczeni własnym istnieniem Sebastian i Pierre, przyglądają się sobie
nieufnie. Z czasem uczą się na sobie polegać i powoli odnajdują wzajemną bliskość, ponieważ są do siebie po prostu
bardzo podobni. II część "Belli i Sebastiana" to opowieść o tym, że nie wolno się poddawać ani wątpić, kiedy w grę
wchodzi dobro najbliższych.
"Bella i Sebastian" to piękna opowieść o przyjaźni, wierności, odwadze, poświęceniu i miłości. Świetny, dający do
myślenia film dla całej rodziny. Bardzo podobał się wszystkim uczniom. Mamy nadzieję, że zobaczymy kolejne
przygody sympatycznych bohaterów.
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