Mikołajek

a). Mikołajek jest niskiego wzrostu, ma ciemnobrązowe,
krótkie włosy. Jest szczupły, mimo Ŝe jada duŜo słodyczy. Do
szkoły ubiera się w mundurek. Zazwyczaj jest to zielona
marynarka i granatowe szorty.
b). Mikołajek jest trochę roztargnionym chłopcem. Mieszka z
rodzicami w małym francuskim miasteczku. Nie ma
rodzeństwa, ale mimo wszystko z ogromną łatwością
nawiązuje kontakty z kolegami i jest przez nich lubiany. Lubi
grać z kolegami w piłkę, ale nie stroni teŜ od wszelkiego
rodzaju łobuzerstw. W szkole radzi sobie całkiem dobrze.
Poza tym jest miły, sympatyczny, myślący zazwyczaj
optymistycznie. Często jednak bywa uparty, gwałtowny i
płacze z błahych powodów.
c). KsiąŜka, pt. ,,Mikołajek i inne chłopaki” to naszym
zdaniem ksiąŜka z humorem. W kaŜdym rozdziale moŜemy
przeczytać historie głównego bohatera oraz jego energicznych
kolegów. Większość historii ma miejsce w szkole, gdzie
chłopcy psocą i dokuczają nauczycielom. Przygody nie
omijają ich równieŜ na podwórku, w domu bohatera lub
podczas odwiedzin u kolegów. Mimo, Ŝe chłopcy nie mają na
celu sprawiania kłopotów i problemów, często jednak kończy
się to inaczej. Jest to fajna ksiąŜka dla dzieci. Zachęcamy do
jej przeczytania.

Pinokio

a). Pinokio jest wykonany z drewna i nosi papierową bluzkę w
kwiatki. Czapkę ma zrobioną z chleba, a spod niej wystają
czarne, krótkie włosy. Ma długie nogi, a na nich trzewiki
wykonane z kory drzewnej. Charakterystyczną cechą bohatera
był długi nos, który wydłuŜał się, gdy chłopiec kłamał.
b). Według nas Pinokio był dość leniwym, nieposłusznym i
naiwnym chłopcem. W związku z jego łatwowiernością często
popadał w kłopoty i nieprzyjemne sytuacje. Lubił kłamać i
często myślał tylko o sobie. Na koniec zauwaŜył jednak swoje
wady i świadomie postanowił się zmienić. Chciał stać się
dobrym i posłusznym chłopcem i tak się stało a w nagrodę za
to został przemieniony przez wróŜkę w chłopca.
c). KsiąŜka, w której występuje Pinokio jest ciekawa i pełna
przygód. Dla nas jest nawet wciągająca. Opowiada o Ŝywym
chłopcu z drewna. Jego ojciec kocha go bardzo i kupuje mu
elementarz, a on go sprzedaje i idzie do teatru marionetek.
Potem idzie za kotem i lisem, następnie dopadają go
złoczyńcy i w ucieczce wpada do domu wróŜki. Potem, po
jakimś czasie wróŜka umiera i Pinokio szuka tatusia.
Odnajduje wróŜkę i obiecuje jej poprawę zachowania.
JednakŜe później Pinokio wyrusza do Krainy Wiecznej
Zabawy, gdzie zamienia się w osła. Ucieka i połyka go wielki
rekin. W brzuchu rekina odnajduje swojego tatę, czyli
DŜepetta! Wydostają się na zewnątrz i Pinokio cięŜko pracuje
dla swojego tatusia. W nagrodę zostaje przemieniony przez
wróŜkę z drewnianego pajaca w Ŝywego chłopca.

Pan Kleks

a). Pan Kleks jest średniego wzrostu, ma długą brodę, nosi
surdut z wysokim kołnierzem oraz kamizelkę zapinaną na
guziki. Na głowie ma kolorowa czuprynę. Ubiera się w
szerokie spodnie z niezliczonymi kieszeniami. Zamiast
krawata nakłada kokardę. Na twarzy ma mnóstwo kolorowych
piegów, które się przemieszczają.
b). Pan Kleks jest miłym i pogodnym człowiekiem. Nigdy się
nie martwi, poniewaŜ zawsze wie jak rozwiązać problem. Jest
to człowiek, który czasem potrafi być odpowiedzialny, a
jednakŜe czasem zachowuje się jak dziecko. Z pewnością jest
powaŜny i moŜna na nim polegać. Jest równieŜ bardzo
uzdolniony. AmbroŜy Kleks bardzo troszczy się o swoich
uczniów i uczy ich nietypowych, ale teŜ niezwykłych
przedmiotów. Uczniowie podziwiają go za mądrość,
kreatywność i oddanie. Pan Kleks nigdy nie próŜnuje, zawsze
ma co robić. Jest takŜe prawdomówny.
c). KsiąŜka, pt. ,,Akademia Pana Kleksa” opowiada o szkole
tylko dla chłopców, w której naucza sam Pan Kleks. W
akademii nie uczy się matematyki, czy tez języka polskiego,
ale np. kleksografii. Cała akcja ksiąŜki rozgrywa się właśnie w
akademii. UwaŜamy, Ŝe powieść ta, przede wszystkim pełna
jest zabawy, humoru, zagadek oraz zwariowanych miejsc
akcji.

