Recenzja
Dnia 24.03.2018r. cała szkoła poszła na film pt. „Cudowny chłopak”. Film
opowiadał o jednym z amerykańskich dzieci, które niestety miało uraz twarzy.
Prawie wszyscy jego koledzy i koleżanki śmiały się z niego mówili, że jak się go
dotknie będzie się mało tzw. zarazę. Podczas tego filmu wydarzyło się wiele
ciekawych rzeczy o których opowiem.
W filmie występują: August Pullman jako Jacob Trembley, Isabel Pullman
jako Julia Roberts, Nate Pullman jako Owen Wilson, Olivia Pullman jako Isabele
Vidovic, Jack Will jako Noah Jupe oraz wiele innych. Akcja filmu dzieje się w USA
w niedużym miasteczku. Czas filmu dzieje się ok. w XXI wieku. W filmie występuje
kilka ważnych momentów. Jednym z nich jest moment kiedy mały Ogi idzie po raz
pierwszy do szkoły, bo jego rodzice wcześniej uczyli go w domu (głównie mama).
Na początku rodzice wahają się nad tym czy puścić chłopca do szkoły, ale
ostatecznie do głosu doszedł Ogi i decyzja została zawarta. Podczas pierwszego
dnia w szkole wszystkie dzieci były zadziwione wyglądem chłopca i się do niego nie
zbliżały. Chłopiec z początku się tym nie przejmował, ale po jakimś czasie wredne
dzieci zaczęły go wyzywać od mutanta. W tych ciężkich chwilach Ogi znalazł sobie
zaufanego przyjaciela Jacka Willa, który się z niego nie śmiał i mu pomagał. Po
kilku dniach w szkole zorganizowano halloween. W ten dzień wszystkie dzieci
przyszły do szkoły w wybranych przez siebie strojach. W tym dniu Ogi czuł się
bardzo swobodnie gdyż nikt nie patrzył na jego twarz, bo była zakryta, jednak gdy
chłopiec wszedł do klasy usłyszał ja Jack Will go obgaduje i zrobiło mu się z tego
powodu bardzo przykro. Przez długi okres koledzy się do siebie nie odzywali i byli
na siebie bardzo wkurzeni(głównie Ogi). Jednak po kilku dniach Jacka wkurzyło to
jak jeden z kolegów obrażał Auggiego i przez to wszczynał z nim bójkę. Kilka dni po
bójce koledzy zagrali razem w Minecrafta i przeprosili się za wszystko. Dalej cała
historia biegnie pomyślnie, lecz w pewnym dniu ten sam chłopak który obrażał
Auggiego wrzucił mu nieprzyjemny list do szafki za jego przewinienia został
wydalony ze szkoły. W pewnym czasie odbył się konkurs w którym trzeba było
przygotować pewną pracę. Uczniowie mieli na niego pół semestru. Pod koniec roku
odbyły się prezentacje w których pierwsze miejsce zajęli Ogi i Jack. Ich klasa
pojechała na wycieczkę do Pensylwanii. Gdy tam byli przyjaciół spotkała niemiła
przygoda, ponieważ kiedy chłopcy poszli do lasu napadła ich mała grupka
7-klasistów. Koledzy byli bardzo przestraszeni tym co się stało, jednak
w odpowiednią chwilę przybyli koledzy Jack Willa i wszczęli bójkę z agresorami.
Zwycięsko z tego starcia wyszła młodsza grupa. Pod koniec roku szkolnego odbyła
się gal mistrzów w której Ogi otrzymał od dyrektora szkoły wysoki order.
Moim zdaniem film był opracowany bardzo ładnie pod względem graficznym
i stylistycznym i dlatego bardzo mi się spodobał. Jest on przestrogą dla tych którzy
obrażają cudzy wygląd i mają siebie za pępków świata.
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