
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w Siedliskach
Siedliska 115
37-705, Przemyśl

Numer 9 06/15

Konkurs czytelniczy 
W tej konkurencji najlepsza z klasy IV okazała się Julia
Malicka, z klasy V - Krystian Kuś, a z klasy VI - Sara
Bahir i Martyna Maciewicz.
3. Czy znasz dzieje książki?
Był to konkurs wiedzowy, wzorowany na teleturnieju
"Jeden z dziesięciu". Jego zwycięzcą został Bartłomiej
Brocki.
    W konkursie udział wzięło szesnaścioro uczniów.
Każdy został nagrodzony upominkiem, który sam mógł
sobie wybrać.

Sylwia Halendy, kl. IV

    W Bibliotece Publicznej w Jaksmanicach 15 maja
2015 r. odbył się konkurs czytelniczy, skierowany do
uczniów klas IV - VI naszej szkoły. Został
przygotowany przez panie Grażynę Żytkę i Teresę
Obrodzką. Jego celem było mobilizowanie dzieci i
młodzieży do czytania i zdobywania wiedzy oraz
rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do
literatury.
Konkurs składał się z trzech konkurencji:
1. Tę książkę warto przeczytać!
Zadaniem uczniów było przygotowanie ciekawej
prezentacji wybranej przez siebie książki spoza kanonu
lektur i zachęcenie do jej przeczytania.
W tej konkurencji wzięło udział sześć uczennic: Sylwia
Halendy, Weronika Mucha, Weronika Nowacka, Paulina
Dziadek, Sara Bahir, Oliwia Maliczewska oraz Martyna
Maciewicz.
Pierwsze miejsce komisja przyznała Paulinie Dziadek.
2. Czy znasz lektury?
Zadanie uczniów polegało na wylosowaniu kartki z
fragmentem lektury i odgadnięcie, o jaką książkę chodzi i
kto jest jej autorem. 
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Życzenie

         
  „Życzenie”  to pierwsza książka autorstwa
Alexandry Bullen. Pisarka napisała również
drugą część cyklu pt. „Złudne marzenia”. Akcja
rozgrywa się we współczesności, w San
Francisco.
  Książka opowiada o losach Olivii Larsen,
która jest zrozpaczona po śmierci swojej
siostry bliźniaczki. Gdy musi wybrać się na
ważny bankiet swojej matki, wybiera się do
krawcowej, aby zszyła jej jedyną sukienkę,
którą ma w szafie. Okazuje się, że krawcowa
przysyła jej złą suknię, dlatego nie ma wyjścia i
musi się w niej wybrać na bankiet. Sukienka
nie tylko wygląda magicznie, ale i ma
magiczne moce - spełnia życzenia. Olivia
pragnie tylko jednego, sprowadzić swoją
siostrę z zaświatów. Wraz z przybyciem Violet,
siostry Olivii, pojawiają się liczne komplikacje.
Dopóki nie otrzymuje kolejnej sukienki...
  Książka wzbudziła we mnie zachwyt, więc
prędko sięgnęłam po drugą część, na której
również się nie zawiodłam. Zachęcam do ich
przeczytania.
  

Martyna Maciewicz, kl. VI

        
     Zachęcam do przeczytania książki pt.
‘’Brajan i ogniowe smoki’’.  Autorem jej jest
Andrzej Żak.
     Siedmioletni Brajan, wraz ze starszym
bratem Kamilem mieszkają u babci. Rodzice
wyjechali do pracy za granicę. Pewnego dnia
wybucha w ich domu pożar. Brajan bez
zastanowienia ratuje brata i babcię. Sam
znajduje  się w ciężkim stanie i zapada w
śpiączkę. Autor w prosty i łatwy do
zrozumienia sposób chce nam pokazać, co
czują osoby w śpiączce. Świat, do którego
trafił Brajan, jest kolorowy, dziwny, pełen magii
 baśniowej. Spotykają go tam różne dziwne
przygody. Chłopiec na swojej drodze spotyka
niezwykłe stworzenia, np: smoki, latające wilki i
owcę o złotym runie.
  Ta opowieść opowiada o przyjaźni,
marzeniach, odwadze i uczciwości. Książka
jest ciekawie napisana, a co najważniejsze ma
pozytywne zakończenie.
   

Julia Malicka, kl. IV

Brajan i ogniowe smoki

  Przeczytaną prze ze mnie książką jest
utwór pod tytułem „Świat do góry 
nogami” , napisany przez Beatę Ostrowicką.
  Książka opowiada o szesnastoletniej Oli,
dwunastoletniej Kasi (Kuce) i o siedmioletnim
Szymku. Po śmierci mamy życie rodziny
wywróciło się do góry nogami. Ola nie umie
sobie z tym poradzić. Zbyt wiele obowiązków
spada na jej głowę, a zbuntowana siostra nie
zamierza niczego ułatwiać. Wszyscy oczekują
od Oli rozsądku, są ekspertami w jej
problemach, i to jest dla niej denerwujące. A
Ola jest po prostu smutna i mocno zagubiona.
Nie radzi sobie ze szkołą i obowiązkami. Po
pewnym czasie w jej życiu pojawia się
Mateusz, który wszystko odmieni …
  Moim zdaniem warto przeczytać tę książkę,
która uświadamia nam, jak  ważna w naszym
życiu jest najbliższa nam osoba – mama.
Myślę, że każdemu czytelnikowi spodoba się
ta książka. Sama chętnie przeczytam ją
jeszcze raz. 
   

Paulina Dziadek, kl. V

Świat do góry nogami

Książki, które polecamy

Alexandra Bullen

Andrzej Żak

Beata Ostrowicka
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 „Dary Anioła: Miasto Kości”  to książka,
która została napisana przez Judith A.
Rumelt (Cassandrę Clare) w 2007 roku. Jej
akcja rozgrywa się w Nowym Jorku, we
współczesności.
  Clary, główna bohaterka książki, jest
dziewczyną, która lubi wpadać w tarapaty.
Pewnego dnia, gdy wybiera się z najlepszym
przyjacielem, Simonem, do klubu
„Pandemonium”, zaczyna widzieć istoty nie z
tego świata. Gdy jej „dar” zaczyna ją
przerażać, z pomocą przychodzi Jace, młody
Nocny Łowca, jak i przyszła wielka miłość,
który opowiada jej, jak wygląda świat Nocnych
Łowców. Clary zostaje zaatakowana przez
jednego z Demonów,  a gdy się budzi, widzi
tatuaż na swojej ręce, który okazuje się być
jednym ze znaków Nocnych Łowców. Wtedy
dowiaduje się, że również należy do świata
Półaniołów. Okazuje się, że jej matka, która
została porwana, była Nocną Łowczynią. Clary
pragnie dowiedzieć się czegoś więcej o swojej
rodzinie, dlatego usiłuje odnaleźć swoją matkę.
Luke - dobry przyjaciel jej rodzicielki- z
początku ignoruje Clary, lecz gdy nadchodzi
niebezpieczeństwo, wyjaśnia jej wszystko o
świecie istot nadprzyrodzonych. Również
dociera do niej informacja, że jej matka została
porwana przez zdrajcę Nocnych Łowców,
Valentine'a, który chce zabić wszystkich
Nocnych Łowców i stworzyć "Nowe
Pokolenie", do czego potrzebuje Darów Anioła. 

Clary postanawia znaleźć je jako pierwsza.
Gdy Clary stanie twarzą w twarz z Valentinem,
odkryje największą tajemnicę, która zmieni jej
życie na zawsze.
     Książka wzbudziła we mnie zachwyt, więc
prędko sięgnęłam po kolejne części, które
wywarły na mnie jeszcze większe wrażenie. Z
pewnością „Dary Anioła” przekonały mnie, że
warto czytać książki.
  

 
Martyna Maciewicz, kl. VI

Dary Anioła: Miasto kości

Robot Robert

  „Robot Robert”  Zofii Staneckiej to
niezwykle ciekawa i zabawna opowieść o
przygodach inteligentnej maszyny. Robot od
brudnej roboty dbał o porządek w fabryce
robotów dyrektora Polikarpa. Pewnego dnia
Robert zbuntował się i wyjechał na urlop nad
ocean. Stwierdził, że wróci dopiero wówczas,
gdy w fabryce będzie czysto. Pod nieobecność
Roberta w fabryce zapanował chaos i okropny
bałagan, ponieważ  Polikarp nie umiał i nie
chciał  pracować. 
   Książka mówi o tym, że nie można być tak
leniwym jak pan Polikarp, bo nie będziemy
wtedy nic umieli sami zrobić. Najbardziej
podoba mi się to, że robot miał odwagę
przeciwstawić się dyrektorowi.
   Zachęcam do przeczytania tej książki. Nie
jest gruba, ma ładną okładkę oraz ciekawą
treść.

Sylwia Halendy, kl. IV
 

  Nie każdy lubi czytać książki. Wielu z nas
zmusza się do czytania nawet lektur, nie
mówiąc już o czytaniu dla  przyjemności.
Pozwolę  sobie przekonać Was, jak ważne w
Waszym życiu są książki i dlaczego warto je
czytać.
   Zacznę od sprawy czytania bajeczek w
wieku przedszkolnym przez rodziców. Rozwija
to mowę, słuch  oraz wyobraźnię dziecka.
  Drugim ważnym argumentem jest to, że
poprzez czytanie wzbogacamy swój zasób
słów, potrafimy wypowiadać się na różne
tematy. Nawet dyskutując z dorosłymi.
  Niebanalną sprawą jest także  znajomość
ortografii  interpunkcji. Dzięki
systematycznemu czytaniu, nie mamy z tym
problemu.
 Ostatnim aczkolwiek najważniejszym
argumentem przemawiającym za czytaniem
jest pogłębianie wiedzy i uczenie się wciąż
nowych rzeczy.
    Z całą pewnością mogę stwierdzić, że
czytanie książek to jedynie korzyść dla
naszego rozwoju intelektualnego. Tak więc ja
oprócz lektur czytam kilka książek w ciągu
roku. Spędzam miło czas, pogłębiam swoją
wiedzę, a przede wszystkim mam z tego
wielką przyjemność. Tak bardzo żal mi ludzi,
którzy nie czytają książek. Tak wiele ich omija.
    Uważam, że WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI!

Sara Bahir, kl. VI

Czy warto czytać 
książki?

Czy warto czytać książki?Cassandra Clare

Zofia Stanecka

blog.bajdocja.pl
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  Dawno temu w krainie siedmiu królestw
mieszkało kochające się rodzeństwo, Mateusz
i jego młodsza siostra Majka. Dziewczynka
często wpadała w tarapaty. Raz zabłądziła w
ciemnym lesie, a innym razem wpadła do
wielkiej kałuży. Zawsze jednak mogła liczyć na
swojego brata.
   Pewnego razu to Mateusz wpadł w tarapaty.
Złapali go zbójnicy i zamknęli w ciemnej
chacie. Siostra o zmroku zakradła się i uwolniła
go. Szczęśliwi razem wrócili do domu. Jednak
ich szczęście nie trwało długo, bo zachorowała
ich mama, a że byli biedni, nie mieli pieniędzy
na lekarstwa. Wszyscy byli z tego powodu
bardzo smutni, jednak nic nie mogli zrobić.
  Pewnego dnia Mateusz i Majka poszli do lasu
na grzyby. Wtem zza krzaków wyłonił się
krasnoludek. Błagalnym gestem prosił, by
dzieci poszły za nim. Okazała się, że płonął
jego dom, a w środku była jego rodzina. Dzieci
prędko pobiegły po wiadra i ugasiły pożar.
Wdzięczny krasnoludek podziękował
rodzeństwu i podarował im skrzynię ze
skarbami. Dzieci ucieszyły się bardzo, bo
mogły wykorzystać je do kupienia lekarstw dla
mamy.
  Wszystko skończyło się dobrze i mama
wyzdrowiała.
  

 Krystian Żurawski, kl.III

„Baśń o Królewnie Marudnej”

    Dawno, dawno temu, za górami, za lasami
żyła sobie królewna Marudna. Nazywano ją tak
dlatego, bo ciągle marudziła: „ A to zupa za
słona, a to twarda poduszka...” Jej ojcu,
Henrykowi II, wcale się to nie podobało. Król
postanowił więc, że musi coś z tym zrobić.
- Córeczko, pójdziesz ze strażą pałacową na
spacer? - spytał ojciec.
- Ale tam tak zimno... – marudziła królewna.
- Przecież świeci słońce! - zdziwił się król.
- Ale w lesie jest tak brudno...- narzekała dalej.
- Nie wymyślaj, córeczko, nie wymyślaj!
- No, ale...
- Idziesz i tyle! - przerwał gniewnie król.
   No więc poszła, a król odetchnął pełną
piersią. W lesie straż pałacowa miała zostawić
królewnę samą. Miał to być test na odwagę. 
Gdy królewna została sama, przestraszyła się.
Nagle usłyszała rżenie konia.
- Kto to może być? - pomyślała i schowała się
za drzewem.
   Na koniu siedział krasnal, który ciągle
marudził: „A to trzewiczki cisną, a to koniowi
odpada podkowa, kapota za krótka i gryzą
komary, futro niepołatane i wieje w plecy,
spodnie podarte i dziura na nich wielka. Och,
co za życie...” Kiedy królewna słuchała tego z
ukrycia, uświadomiła sobie, że ma wszystko,
czego chce. Wróciła do zamku z mocnym
postanowieniem poprawy.
  Od tego dnia dano jej przezwisko Śmieszka,
ponieważ ciągle się śmiała. A potem król i
królewna żyli długo i szczęśliwie.
  

Amelia Rozpędowska, kl.III

„Bajka o dwóch przyjaciółkach” 
  
  Dawno, dawno temu w niedużej wsi
mieszkały dwie kury o imionach Halinka i
Sabcia. Były one przyjaciółkami i żyły sobie
spokojnie.
   Pewnego dnia Halinka zauważyła, że jej
przyjaciółka jest jakaś smutna i nie ma nawet
ochoty na  jedzenie. Próbowała ją pocieszyć,
ale się to nie udawało. Po pewnym czasie
Sabcia wyjawiła tajemnicę, że zakochała się w
pięknym kogucie o imieniu Żółtonogi. Kogut
wydawał się być bardzo dumny i nie zwracał
nawet uwagi na kurę. Sabcia mocno
przeżywała swoje nieszczęście, a jej
przyjaciółka nie mogła znieść smutku Sabci.
Postanowiła porozmawiać z kogutem i
powiedzieć mu o wszystkim. O dziwo,
Żółtonogi bardzo się ucieszył. Wyjawił, że on
też kocha Sabcię, tylko nie miał odwagi jej tego
wyznać. Wkrótce odbył się ślub zakochanej
pary. Zamieszkali w pięknym kurniku i mieli
dużo  cudnych kurczątek.
   Halinka i Sabcia nadal były najlepszymi
przyjaciółkami.
   

Sabina Czyż, kl.III

         Za górami, za lasami stała bogata chatka,
w której mieszkało dziesięciu krasnoludków.
Codziennie rano wychodzili do kopalni do
pracy. Któregoś dnia, gdy wrócili do domu,
zastali w nim chłopca, który spał na jednym z
łóżek. Zdziwili się bardzo i pochylając się nad
nim, czekali, aż się obudzi. Gdy chłopiec wstał,
przestraszył się, a krasnoludki zapytały, gdzie
jest jego mama. Chłopczyk rozpłakał się i
odpowiedział, że jest sierotą. Wtedy
krasnoludki przygarnęły chłopca.
     Wszyscy żyli długo i szczęśliwie.
  

 Bartosz Wawro, kl. III

W świecie fantazji

Dzieci

Królewna

Krasnoludki

Młodsi uczniowie również lubią czytać. Ich
ulubioną lekturą na ogół są baśni. Stają się
one inspiracją do tworzenia własnych, na
razie krótkich, utworów. Kto wie, może

wśród nich jest jakiś przyszły Andersen?
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