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NOWINKI  Z 

JEDYNKI 
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

 

 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 

– LISTOPAD 2014 ROKU 

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

biblioteka-

szkolnasp1@wp.pl 

Piszcie 

do nas 

Czytajcie 

nas ! 

☺ 
Super 

Jedynka ! 

♥ SP 1 jest 

ok. ! 

 

Zespół redakcyjny: nauczyciele  bibliotekarze  oraz Mole Książkowe 
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JESIEŃ - najbarwniejsza pora roku, najbardziej malownicza … 

              

              

            

 

JESIEŃ – pachnąca jabłkami, szeleszcząca złotymi liśćmi … 

 
 

JESIENNE , 

zamglone poranki…  

 

 

 
Kto powiedział, że jesień jest smutna, Że ma kolor 

szarego płótna, Że jej prawie nie widać we mgle? Kto to 
wszystko powiedział? Ja nie! 

Dla mnie jesień to pora wesoła, Roześmiana i gwarna jak 
szkoła! Lśniąca skórką kasztana na trawie, W odlot ptaka 

wpatrzona ciekawie. 
Jesień – roztargniona malarka Gubi farby po lasach i 

parkach, A ja biegam wciąż za nią z ochotą I znajduję 
brąz, czerwień i złoto! - Marek Głogowski „Pora wesoła” 

 

   

 

 
Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym 2014/2015. 

Mamy nadzieję, że „naładowaliście” swoje wewnętrzne 

baterie a sił oraz zapału do nauki wystarczy Wam                  

aż do wakacji  

 

 
W tym roku szkolnym chcemy Was zaprosić do współpracy z redakcją                  

„Nowinek z Jedynki”, do udziału w naszych konkursach, do przysyłania na nasz adres          

(biblioteka-szkolnasp1@wp.pl) tekstów (na dowolny temat – puśćcie wodze wyobraźni), 

zdjęć, recenzji, sprawozdań z wydarzeń klasowych, waszych ulubionych przepisów 

kulinarnych (cudnie, jeśli wasze wyczyny kulinarne będą udokumentowane fotografią,   

a zespół redakcyjny potwierdzi „smakowitość” Waszych poczynań); zdjęć 

czworonożnych przyjaciół… Tu możecie pochwalić się Waszymi pasjami, sukcesami. 

„Nowinki z Jedynki” to gazetka dla Was, o Was i przez Was tworzona! Czekamy! 

 
W tym roku szkolnym chcemy Was zaprosić do współpracy z redakcją                  

„Nowinek z Jedynki”, do udziału w naszych konkursach, do przysyłania na nasz adres          

(biblioteka-szkolnasp1@wp.pl) tekstów (na dowolny temat – puście wodzy wyobraźni), 

zdjęć, recenzji, sprawozdań z wydarzeń klasowych, waszych ulubionych przepisów 

kulinarnych (cudnie, jeśli wasze wyczyny kulinarne będą udokumentowane fotografią,   

a zespół redakcyjny potwierdzi „smakowitość” Waszych poczynań); zdjęć 

czworonożnych przyjaciół… Tu możecie pochwalić się Waszymi pasjami, sukcesami. 

„Nowinki z Jedynki” to gazetka dla Was, o Was i przez Was tworzona! Czekamy! 

 

 
Po szczegółowe informacje dotyczące współpracy                                                         

i  konkursów zapraszamy do biblioteki szkolnej 
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Nasi milusińscy 

  

Oliwia Łagoda z klasy 2 b przedstawia swoją rybkę - 

granatowo-bordowego wojownika. Waleczna rybka 

Robi mieszka w kulistym akwarium. Oliwia dba o 

swojego pływającego przyjaciela codziennie go 

karmiąc i zmieniając mu (raz w tygodniu) wodę. 

 

 
 

Bojownik Wspaniały (Syjamski) to słodkowodna ryba akwariowa pochodząca z Azji. Zamieszkuje 

wody stojące, ubogie w tlen. Jest rybą labiryntową z rodziny guramiowatych. Charakteryzują go piękne, 

duże płetwy, różnorodne ubarwienie oraz przede wszystkim wojownicze usposobienie. Bojownik 

Wspaniały zamieszkuje spokojne wody południowo-wschodniej Azji. Występuje w Tajlandii, Wietnamie 

i Kambodży a także na Półwyspie Malajskim w pobliżu przesmyku Kra. W naturalnym środowisku jest 

gatunkiem narażonym na wyginięcie. Jest rybą drapieżną, mięsożerną. W diecie bojownika powinny 

przeważać pokarmy pochodzenia zwierzęcego. Chętnie zjada drobne bezkręgowce, rureczniki, larwy 

komara, ochotkę, wodzień, dafnie, grindale, artemię, narybek innych ryb. Można podawać mu też 

pokarmy mrożone, suche oraz skrobane mięso wołowe i kurze. 

Martyna Prochera z 

klasy 2b przysłała nam 
zdjęcie swojego psa. 

Kirby jest mieszańcem 

owczarka i labradora 

dlatego zawsze ma 

klapnięte oba uszka. 

Gdy Martynka była 
całkiem małą 

dziewczynką jej 

rodzice adoptowali 

Kirby ze  schroniska 

dla psów. Kirby jest 
suczką i bardzo lubi 

swoją opiekunkę. Jak 

widać na   zdjęciach 

lubią przebywać w 

swoim towarzystwie. 

Kirby mimo swej 
wielkości lubi 

przytulać się i bawić z 

Martynką.  
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Jednym z takich przyjaznych mieszańców jest Kubuś - 

czworonożny przyjaciel p. Joli Wojtas. 

Kubuś to osiemnastomiesięczny piesek adoptowany 

ze schroniska w Zielonej Górze.  Trochę przypomina 

jamnika. Najbardziej lubi biegać po łące lub lesie i 

polować na świerszcze, muchy i pająki. W domu 

chętnie podgryza sznurek i bawi się gumową piłką. 

Gdy czegoś chce służy siadając na tylnich łapkach. 

Gościom wskakuje na kolana próbując skraść 

buziaka. To bardzo przyjazny pies   

Przyjazność  i  całuśność Kubusia redakcja Nowinek 

potwierdza  

 

 

 

 

 

Pies nierasowy – pies, który nie jest zaliczany do 

żadnej z ras psów. Potocznie określany również 

jako mieszaniec, wielorasowiec lub kundel. 

Między mieszańcem (wielorasowcem) a kundlem 

istnieje wyraźne rozgraniczenie. Mieszaniec jest 

wynikiem skrzyżowania dwóch odrębnych ras. 

Kundelek natomiast jest potomkiem psów 

nieokreślonego pochodzenia, kundli lub 

mieszańców. Pieski bezrasowe oraz wielorasowe 

krzyżówki są równie wartościowymi i wspaniałymi 

towarzyszami, co psy rodowodowe. Warto 

propagować ideę adopcji zwierząt ze schroniska. 

Jesteśmy na tak dla wszelkich akcji „Nie kupuj 

psa, Psygarnij – przygarnij psa (https://pl-

pl.facebook.com/psygarnij). 

Kundelki, wielorasowe, wszelkie rasowe krzyżówki 

to bardzo mądre pieski, wierne i szczególnie 

kochające swych opiekunów. Uwielbiają szalone 

zabawy z właścicielami, Przytulanki i dłuuuugie  

spacery. 

Zachęcamy do odwiedzenia zielonogórskiego 

schroniska  http://schronisko.avx.pl/ lub 

https://www.facebook.com/pages/Schronisko-

Dla-Bezdomnych-Zwierz%C4%85t-w-Zielonej-

G%C3%B3rze/286085611434470  

    

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_domowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rasy_ps%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszaniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BCowanie
https://pl-pl.facebook.com/psygarnij
https://pl-pl.facebook.com/psygarnij
http://schronisko.avx.pl/
https://www.facebook.com/pages/Schronisko-Dla-Bezdomnych-Zwierz%C4%85t-w-Zielonej-G%C3%B3rze/286085611434470
https://www.facebook.com/pages/Schronisko-Dla-Bezdomnych-Zwierz%C4%85t-w-Zielonej-G%C3%B3rze/286085611434470
https://www.facebook.com/pages/Schronisko-Dla-Bezdomnych-Zwierz%C4%85t-w-Zielonej-G%C3%B3rze/286085611434470
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  6 września 2014 r. z inicjatywy Prezydenta 

Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego 

odbyła się kolejna, trzecia już edycja akcji Narodowe 

Czytanie. W tym roku spotkaliśmy się podczas 

wspólnej lektury „Trylogii" Henryka Sienkiewicza. 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. 

Norwida w Zielonej Górze włączyła się do akcji 

Narodowego Czytania organizując 6 września w 

samo południe przy Ławeczce Norwida otwarte 

głośne czytanie. Do przeczytania wybranych 

fragmentów zaproszono znanych zielonogórzan, 

słuchaczy ZUTW, a także naszą szkołę, której 

patronem jest Henryk Sienkiewicz. „Trylogię" 

zaprezentował p. dyrektor Adam Szymczak, p. Edyta 

Koselnik-Winowicz , p. Marzena Żołądziejewska 

oraz dwie uczennice klasy VIc: Ola Dudziak i 

Kornelia Banaszkiewicz.  

Pogoda dopisała a przechodzący obok Biblioteki 

zielonogórzanie z ciekawością zatrzymywali się by 

posłuchać o przygodach małego rycerza, czy 

perypetiach pana Zagłoby. Nie zabrakło również 

wątków miłosnych z tomu „Ogniem i mieczem”. 

 

 

 

 

 

 

http://rzg.totest.pl/files/2014/09/obrazek-trylogia.mp3 

 

http://rzg.totest.pl/files/2014/09/obrazek-trylogia.mp3
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Jak to możliwe, że mam średnią 6,0? 

Naprawdę trudno odpowiedzieć na to pytanie inaczej niż po prostu. 

Jednakże, gdy tak zrobię, widzę niedosyt w oczach pytającego. Mówię 

wtedy, że to zasługa nauki i ciężkiej pracy. To także nie zaspokaja 

ciekawości, a wręcz nasuwa kolejne pytania. Postanowiłam, więc 

pomóc wam drogie koleżanki i drodzy koledzy, prezentując wam, co 

potrzebne jest, aby osiągnąć wymarzoną średnią. 

Krok I - Uwierz w siebie 

Wiele osób patrząc na sukcesy rówieśników, zniechęca się. Uważają, 

że nie dadzą rady, staną się pośmiewiskiem. Pamiętajcie jednak, że 

nie ważne jest, co o tobie myślą inni, lecz co o sobie myślisz sam. 

Jeżeli się przemożesz i zaczniesz sobie powtarzać "Dam radę!" szybko 

osiągniesz sukces. 

Zawsze możesz wezwać kilka demonów, ale chyba nie 
warto. Jeszcze zniszczą świat czy coś… 

Krok II - Popracuj nad systematycznością 

Łatwym sposobem na wyrobienie systematyczności jest praca 

domowa. Znienawidzone przez wszystkich uczniów ćwiczenia oraz 

zadania dodatkowe, pozwolą jednak rozwinąć wam już teraz 

umiejętność przydatną nie tylko w szkole, ale także w pracy, 

obowiązkach i życiu codziennym. Po prostu- codziennie po przyjściu 

ze szkoły otwórz plecak i zobacz, co tym razem zadali ci belfrowie. 

Moim sposobem jest zobaczenie, a następni e posegregowanie prac 

od najtrudniejszych (twoim zdaniem) do najłatwiejszych albo od 

najkrótszych do najdłuższych. W ten sposób przyzwyczaisz się do 

odrabiania zadań, a nawet wejdzie ci to w nawyk. 

 

6,0 Questions & Answers 
by Barbara Chrześcijańska 

 

Basia Chrześcijańska, choć już gimnazjalistka, nadal 

współpracuje z naszą gazetką. Nasza absolwentka dzieli 

się z czytelnikami  doświadczeniem w zdobyciu  średniej 

- najwyższej z możliwych  
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Krok III - Nauka 

Wiem, że  dla niektórych sama myśl o czymś takim to istna katorga. Spokojnie! Aby łatwo 

zapamiętać jakieś informacje bez "wkuwania na blachę" mam dla was parę sposobów. 

 Sposób 1 : Ważne informacje zapisz dużymi literami na kartce i zawieś w miejscu na 

ścianie, gdzie często patrzysz (polecam miejsca przy biurku lub łóżku). W ten sposób utrwalisz 

materiał, który tyle razy,  ile będziesz go czytał, utrwali się w twojej głowie. Notatkę można 

zapisać kolorowymi mazakami by lepiej przyswoić informacje. 

         Sposób 2 : Jeżeli materiału jest za dużo, aby zmieścić je na kartkach, zaznacz wybrane 

informacje w tekście podkreślając lub zamalowując je kolorowymi pisakami. Przeczytaj je raz, 

po pięciu minutach drugi raz i po kolejnych dziesięciu minutach trzeci. Odpocznij. Po godzinie 

od ostatniego czytania powróć do lektury. Po dwóch godzinach powtórz tą czynność. Aby 

ostatecznie zapamiętać potrzebne materiały powtórz je na następny dzień mniej więcej o tej 

samej porze. W ten sposób zatrzymasz wiedzę w pamięci długotrwałej i będziesz ją pamiętał 

jeszcze długo po sprawdzianie. 

Przykro mi, jeżeli liczyłeś na łatwy sukces bez nauki... 

Krok IV - Daj sobie pomóc 

Jeżeli nie rozumiesz materiału, lub masz z czymś problem, poproś o pomoc rówieśników, czy 

też zgłoś się do nauczyciela. Oni naprawdę nie gryzą! Może ci to wiele dać. Pamiętaj, że nawet 

najlepsi mają problemy! 

Naprawdę! Poszukaj informacji i sprawdź! Nawet Bieber i Ronaldo mieli 
problemy z nauką! 

Krok V - Osiągnięcia 

Wykształciłeś już systematyczność, poznałeś sposoby łatwego zapamiętywania informacji i 

skonsultowałeś się z nauczycielami. Czas na konkursy. Wyczuj, w czym jesteś najlepszy, co 

potrafisz i lubisz robić. Poszukaj Konkursów, turniejów, w których mógłbyś brać udział. 

Pamiętaj, że jeśli nie wygrasz za pierwszym razem nie możesz się poddawać! Idź na następny, 

rozwijaj się. 

Wiecie, miło jest czuć się docenionym i dostać jakąś nagrodę  

Mam nadzieję, że mogłam w czymś wam pomóc. Jeżeli chcielibyście się czegoś 

dowiedzieć ode mnie zostawcie pytania w bibliotece szkolnej. 

 

 

Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi sposobami na dobre oceny, swoimi pasjami 

– zapraszamy do korzystania z naszej skrzynki biblioteka-szkolnasp1@wp.pl 

 

Basia Chrześcijańska, kl. I B (Gimnazjum nr 1) 

mailto:biblioteka-szkolnasp1@wp.pl
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UWAGA KONKURS!  

Zapraszamy do wzięcia udziału  w 

konkursach organizowanych przez 

bibliotekę szkolną: 

1. 1.fotograficzny „Z książką mi do twarzy”. 

Tematem ocenianych prac powinno być 

czytanie a dokładnie osoba „przyłapana” 

na czytaniu. Na wasze prace czekamy                                         

do 30 stycznia 2015 roku pod adresem . 

Konkurs przeznaczony dla klas I-VI 

biblioteka-szkolnasp1@wp.pl 

UWAGA KONKURS!  

2.plastyczno-literacki „Biblioteka 

przyszłości” dla klas I-VI, w którym 

przedstawiacie swoje wizje biblioteki 

przyszłości. Na prace czekamy do 

końca grudnia 2014 roku. 

3. konkurs na najlepszą prezentację 

multimedialną „Warto czytać 

książki”. Na  prace czekamy do końca 

marca 2015 roku. 

4. zapraszamy „Tropicieli książek” do 

tropienia kolejnych tytułów. Konkurs 

trwa cały rok szkolny! Konkursowe 

fragmenty dostępne są w bibliotece 

w każdy poniedziałek ! 

 

Za nami prawie trzy miesiące 

nauki. Przedstawiamy Wam 

najlepiej czytające klasy               

i najlepiej czytających uczniów. 

Zachęcamy rodziców                     

i nauczycieli do współpracy        

z biblioteką szkolną. Czytać 

warto! Jak widać niektórzy są 

w tym naprawdę dobrzy  

Wyjątkowych Moli 

Książkowych nagradzamy 

zawsze na zakończenie danego 

semestru. Zapraszamy!!! 

I A -5 

I B – 133  

I C - 15 

I D - 67 

I E – 8 

I F - 2 

II A – 142 

II B - 84 

II C - 144 

II D – 78 

II E - 65 

               

RANKING!    RANKING!    RANKING!  

 

III A – 69 

III B – 34 

III C –95 

III D –51 

IV A –62  

IV B –68  

IV C –78  

IV D –69  

IV E – 37 

IV F –47  

 

 

V A –52  

V B –50  

V C –25  

V D –33  

VI A –33 

VI B –33  

VI C –72  

VID –59  

WZOROWYMI CZYTELNIKAMI 

W KLASACH I-III są: 

Oliwia Dąbrowska        

kl. 1b (19 ks.) 

Wojciech Sokołowski 
kl.1b (19 ks.) 

Filip Duczman                  

kl. 1d (15 ks.) 

Wiktoria Wojcieszak   

kl. 2a (14 ks.) 

Żaneta Nowak                 

kl. 3a (10 ks.) 

WZOROWYMI CZYTELNIKAMI                        

W KLASACH IV-VI są:                            

Igor Szyngiel      z kl. 4d                      

Laura Bezaniuk z kl. 4e. 

Uczniowie ci przeczytali od 

początku roku szkolnego po 

11 książek. 
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Halloween – zwyczaj związany 

z maskaradą i odnoszący się do święta 

zmarłych, obchodzony w wielu krajach w 

wieczór 31 października, czyli przed 

dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do 

Halloween są często widoczne w kulturze 

popularnej, głównie amerykańskiej. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony 

w Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej 

Brytanii. Święto Halloween w Polsce 

pojawiło się w latach 90. 

 

 

 

Narodowe Święto 

Niepodległości – polskie święto 

państwowe obchodzone 11 listopada dla 

upamiętnienia odzyskania przez 

Polskę niepodległości w 1918, po 123 

latach zaborów (1795–1918); święto zostało 

ustanowione w 1937, od 1939 nie było 

obchodzone, przywrócono je w 

okresie transformacji systemowej w 1989 r. 

 

 

 

 

DZIŚ OBCHODZIMY ……. 
1 LISTOPADA obchodziliśmy Dzień Wszystkich Świętych 

(łac. sollemnitas omnium sanctorum) – jest to 

 rzymskokatolicka uroczystość (część innych kościołów również 

ją uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich) obchodzona  

1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych                      

z imienia świętych
. 

 

 

Śpieszmy się kochać ludzi tak 

szybko odchodzą 

zostaną po nich buty i telefon 

głuchy 

tylko co nieważne jak krowa 

się wlecze  

najważniejsze tak prędkie że 

nagle się staje  

potem cisza normalna więc 

całkiem nieznośna  

jak czystość urodzona 

najprościej z rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając 

bez niego  

Nie bądź pewny że czas masz 

bo pewność niepewna  

zabiera nam wrażliwość tak 

jak każde szczęście 

przychodzi jednocześnie jak 

patos i humor  

jak dwie namiętności wciąż 

słabsze od jednej  

tak szybko stąd odchodzą jak 

drozd milkną w lipcu  

jak dźwięk trochę niezgrabny 

lub jak suchy ukłon  

żeby widzieć  naprawdę 

zamykają oczy 

chociaż większym ryzykiem 

rodzić się niż umrzeć 

kochamy wciąż za mało i stale 

za późno  

Nie pisz o tym zbyt często lecz 

pisz raz na zawsze  

a będziesz tak jak delfin 

łagodny i mocny  

Śpieszmy się kochać ludzi tak 

szybko odchodzą 

i ci co nie odchodzą nie zawsze 

powrócą 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o 

miłości  

czy pierwsza jest ostatnią czy 

ostatnia pierwszą  

(ks. Jan Twardowski) 

 

  

Wesołe święto obchodzimy 25 listopada – jest 

to Dzień Pluszowego Misia 

25 listopada 2014 roku, obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego 

Misia! Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 112 lat 

temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek 

na świecie. 

 

 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_maskowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_pod_zaborami
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_systemowa_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglikanizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Luteranizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
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W bibliotece szkolnej odbywają się cykliczne 

spotkania pod nazwą „Czytamy i polecamy …”. Klasa 

2e wraz z wychowawcą p. Jolantą Sztejną w każdą 

pierwszą środę miesiąca opowiadają                           

o przeczytanych przez siebie książkach – polecając je 

innym uczniom. Wśród uczennic klasy 2e najbardziej 

popularna jest seria książek z cyklu „Martynka”,        

z kolei wśród chłopców najbardziej lubiany jest 

„Dziennik cwaniaczka”. Na każdym spotkaniu 

wybierany jest uczeń, który najlepiej recenzuje 

książkę – otrzymuje on nagrodę … oczywiście  w postaci książki. 

Niewątpliwie takie zajęcia przyczyniają się do poprawy czytelnictwa i 

zapoznawania uczniów z 

księgozbiorem naszej 

biblioteki.    

 

 

  

z życia biblioteki….. 

Zapraszamy również inne klasy 

do dzielenia się wrażeniami po 

przeczytanej lekturze. Chętni 

mogą również przysyłać nam 

swoje recenzje na adres: 

biblioteka-szkolnasp1@wp.pl 

- wydarzenia  –  spotkania  -  wydarzenia – spotkania – wydarzenia – spotkania – wydarzenia – spotkania – 

wydarzenia - 
Dnia 29 września 2014 r. w Bibliotece im. 

C. Norwida, na Filii nr 5, odbyło się 

spotkanie z Pawłem Beręsewiczem –

autorem , lubianych przez dzieci książek,  

m.in. Przygody Ciumków . Z naszej szkoły 

zaproszone zostały dwie klasy. Klasa 3a z 

wychowawczynią p. W. Łukasiewicz i 4 d 

z p. A. Gałęzewską-Grysak. 
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czytelnicy polecają … 

Książką, która według mnie jest warta przeczytania to      

„przebój na pięć”. Książka opowiada o pięciu zupełnie różnych, 

losowo dobranych dziewczynach, które się wcześniej nie znają, 

ale wszystkie marzą o założeniu zespołu. Ich menadżerem zostaje 

Przemek, chłopak z klasy założycielki zespołu. Czy wszystkim 

spodoba się zespół młodych piosenkarek i czy wszyscy go 

zaakceptują? Przeczytajcie sami,  a warto . Polecam na długie 

zimowo-jesienne wieczory i nie tylko.  

 

 

Ja gdy przeczytałam tą książkę, tak mi się ona spodobała, 

że sięgnęłam po inne książki tej autorki i są one równie 

fajne. 

 

 

Martyna Wałach kl. VI a 

„ Nowe przygody Mikołajka” 

Jest to dość długa książka, ale 

baaardzo szybko się ją czyta. Więc 

nie zrażajcie się do niej za 

wcześnie . Opowiada ona             

o przygodach pewnego 

niesfornego chłopca i jego 

przyjaciołach. Mówi o zwykłym 

życiu, jak  i o niezwykłych 

zdarzeniach.   O codzienności,       

o nauczycielach, o szkole,                

o rodzicach, o sąsiadach,                  

o kumplach, o Rosole, o wizytach  

u fryzjera, czy na basenie,                  

a nawet w fabryce czekolady. Tata 

Mikołajka, z ich sąsiadem- panem 

Bledurt, bardzo się kłócą   i nawet 

jak się pogodzą, zaraz znowu są 

obrażeni. Z tego powodu jest dużo 

zabawnych sytuacji. Bardzo 

polecam tą książkę  

 

 

„Mała księżniczka”  

Polecam tę książkę, ponieważ mówi o ciężkim życiu, ale 

też o zachowaniu honoru w takich sytuacjach. Książka 

opowiada o dziewczynce, które jednego popołudnia 

straciła wszystko, ojca, majątek i z porządnej uczennicy 

staje się służącą. Dziewczyna cierpi w tym czasie na 

głód i jest bardzo źle traktowana. Ale ta mała panienka 

nie poddaje się losowi i zachowuje swoją godność, za co 

los ją później wynagradza. Jak los odwdzięczy się 

Sarze? Co ją spotka? Przeczytajcie, a dowiecie się sami!  

 

 

„Heartland”- Według mnie jest to 

ciekawa książka opowiadająca o losach 

Amy, nastolatki która od dziecka 

wychowuje się z końmi. Mama Ami 

prowadzi ośrodek, w którym leczy psychikę 

zranionych koni. Część koni zostaje już tam 

na zawsze. Marion rozwiązuje także 

problemy koni prywatnych, które po terapii 

wracają do właściciela. Jej tata zginął 

właśnie z miłości do tych zwierząt, a koń z 

którego spadł, do teraz jest w Heartlandzie.  

 

Życie Amy, Marion, 

Dziadka i stajennych 

jest spokojne i wiedzie 

im się dobrze. Aż do 

pewnego dnia. Jaką 

niespodziankę los 
przygotował 

dziewczynie? 

Dowiedzcie się sami, 

czytając tę książkę. 

 
 

Od czasu wypadku 

starsza siostra Amy, 

Lou zraziła się do 

tych zwierząt i 

mieszka zupełnie 

gdzie indziej.. 
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