
Bella i Sebastian

W tej prezentacji chciałabym zachęcić Was do 

przeczytania książki, lub do obejrzenia filmu 

pt. „Bella i Sebastian” .



Najpierw opowiem o Sebastianie.

● Sebastian to 6 letni chłopiec, który mieszka z dziadkiem i 

Angeliną w niewielkim domku w górach. Sebastian wraz ze 

swoim dziadkiem hoduje stado owiec, Sebastian pomaga 

dziadkowi w owczarni. Sebastian nie chodzi jeszcze do szkoły. 

Ubrany jest w czarną bluzkę, jasna kurtkę, nosi typowo 

górnicze buty. Sebastian to wrażliwy chłopiec, który nie lubi jak 

jego dziadek pije likier.



Kilka słów o autorze:

Nicolas Vanier – to francuski pisarz, filmowiec i podróżnik. 

Miłośnik dzikiej przygody i dalekiej Północy, pasjonat 

psich zaprzęgów i popularyzator aktywnego wypoczynku 

w kontakcie w naturą. Znany w Polsce jako autor książki 

Transsyberia (1998) oraz scenarzysta i reżyser filmów 

Ostatni traper (2004), Wilk (2009) i Bella i Sebastian 

(2012). Książka Bella i Sebastian, wolna adaptacja znanej 

polskiemu czytelnikowi powieści Cecile Aubry (1965, 

pierwsze polskie wydanie 1975) oraz serialu 

przygodowego o tym samym tytule (1965), to swoisty hołd, 

jaki autor składa ulubionym bohaterom swojego 

dzieciństwa.



Plakat



Bestia

Od jakiegoś czasu dziki pies '' Bestia'' zaczęła zabijać owce z 

pobliskich zagród. Dziadek Sebastiana wokół ogrodzenia 

zastawił pułapki na wilki, ponieważ ta ''Bestia'' atakowała też 

jego owce. Dziadek Sebastiana chciał ją złapać i zabić tak jak 

reszta wsi. Sebastian miał jednak o ''Bestii” inne zdanie.



Spotkanie z bestią.

Wszystko było dobrze do czasu spotkania z tą ''Bestią”. 

Sebastian szedł ścieżką, na której grasowała ta ''Bestia”. 

Chłopiec usłyszał jak coś za nim biegnie, odwrócił się i 

zobaczył królika, który ucieka a za nim biegnie bestia. 

Chłopiec odsunął się, ale bestia zdążyła złapać królika. 

Sebastian stał naprzeciwko tej bestii, ale to nie była bestia 

tylko duży, biały, dziki pies. Za chłopcem przyszedł jego 

dziadek z myśliwymi, którzy chcieli zabić tego psa, ale nie 

zdążyli bo pies zniknął w zaroślach



Przedstawienie klasie:

Na lekcji, zaprezentowałam klasie swoją prezentację. 

Rozmawialiśmy na temat tej prezentacji i myślę, że więcej 

osób nie tylko z mojej klasy, sięgnie po książkę.



Mowa końcowa.

Książka, bądź film pod tytułem „Bella i Sebastian” ma 3 

części, ja tylko krótko przedstawiłam tą książkę na 

podstawie filmu. Bardzo polecam obejrzeć właśnie ten film 

można obejrzeć trzy części, ponieważ są tylko trzy części. 

Film jest bardzo fajny i miło się go ogląda. Zachęcam 

każdego do obejrzenia filmu, bądź przeczytania książki.



Dziękuję za uwagę.

Prezentację wykonała Zuzia Chrabańska z klasy 7b.


