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Oci
Hi ha un nen al lavabo de les nenes
Recomanem un llibre de lectura per a nois i noies
de dotze i tretze anys. Nosaltres l'hem llegit a
classe i ens ha agradat molt.

Opinió personal:
El llibre mostra el comportament dels nens d'avui
dia, i també ens mostra com el podem millorar.
L'obra ens mostra també la companyonia i els bons
sentiments.A continuació us exposem l'opinió d'uns
quants alumnes:

“Ningú no ha de ser maltractat ni marginat. S'ha
de lluitar contra els que et menystenen, ens
podem ajudar mútuament i si ho intentem, creiem
en nosaltres mateixos, podem aconseguir el que et
ens proposem.”
“Em fa pena en Bradley perquè pel seu orgull està
sol i no té amics.”

“Al principi, en Bradley no em queia gaire bé
perquè tractava malament a les persones, els
escopia, els robava i els amenaçava però de mica
en mica va anar millorant la seva actitud.”

“El que el llibre m'ha fet sentir és que s'hi s'ajuda
algú que té una problemàtica, aquest pot canviar a
bé, com ho ha fet la Carla que ha ajudat el
protagonista.”

“Jo crec que són situacions que poden sorgir a la
realitat, però ningú és millor que els altres sinó
que, per dins, tots som iguals i hem de millorar
cada dia més per ser millors. Hem de millorar cada
dia per estar bé amb tu mateix, no per complaure
als altres.”

“Hem de valorar les persones pels seus sentiments.
No es pot jutjar la gent quan no la coneixes, els
has de donar sempre una oportunitat.”

“He après que les persones poden canviar molt
amb el caràcter, poden arribar a ser molt
simpàtiques.”

“Hi ha nois i noies que poden arribar a ser molt
cruels amb els altres que tenen problemes.”

“M'ha fet sentir fort en l'aspecte que això pot
passar en la vida real.”

“El llibre m'ha fet sentir emocions d'alegria, a
vegades intriga i una mica de tristor al final,
malgrat que té un final feliç.”

“Hi ha nens -només cal

veure'ls- que són bons tirant
escopinades. I potser aquesta
és la manera de descriure en
Bradley Chalkers. Feia cara
de saber tirar escopinades”.

Aquest és en Bradley Chalkers

