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„ - Czytając książki
zrozumiałem, że mogę
zostać kim tylko zechcę.
Że wszystko zależy 
od mojej energii i moich
życiowych wyborów.”
                    Ben Carson

"Czytanie dla umysłu
jest tym,
czym gimnastyka 
dla ciała"
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WIEM, BO CZYTAM!

JA CZYTAM! 
Bo CZYTANIE KSIĄŻEK - KSIĄŻKA to:

:

przemienia życie,
rozwija język 
i myślenie,
pobudza fantazję,
rozwijaja uczucia
i zdolność empatii,
dodaje sił i zapału,
tłumaczy rzeczywistość,
pomagają zrozumieć
siebie,
jest naszym
towarzyszem
w samotności,
 uczy nas etyki,
przenosi nas w inny
świat

buduje więź
emocjonalną,
ćwiczy pamięć 
i koncentrację,
rozwija umiejętności
pisarskie,
stawia pytania do
dalszych przemyśleń,
poprawia humor,
odstresowuje, 
gimnastyka dla mózgu,
to okno na świat,
uczy nas rozumienia
innych,
dostarcza wiedzy 
i informacji,

dobrze wpływa na
pamięć, 
poszerza naszą
świadomość,
pomaga osiągnąć
sukces w życiu.          
                                     
                                     
   KASIA:)     

    SERWISY, PORTALE, 
             BLOGI 
        O KSIĄŻKACH 
       I LITERATURZE

        BiblioNETka

       Lubimy Czytać
               Ibuk.pl 
        - czytelnia on-line  
EXPERYMENT. Recenzja  
   dobrej książki  - blog
          Forum Książki
     - forum dyskusyjne 
   o książkach i literaturze
            ksiazki.tv
- wideoserwis o książkach
          BookHunter.pl
 - serwis społecznościowy  
     poświęcony książkom 

)

http://www.biblionetka.pl/
http://lubimyczytac.pl/
http://www.ibuk.pl/index.php
http://experymentt.wordpress.com/
http://www.forumksiazki.pl/
http://ksiazki.tv/
http://www.bookhunter.pl/


www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Wydanie specjalne 04/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLUSG Uniwersalny Spot Gimnazjalny

OMNIBUS
POLONISTYCZNY 2016 

OJCZYSTY DODAJ DO ULUBIONYCH!

Dnia 21 lutego
obchodzimy
DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO.
W naszej szkole 
dzień naszego 
języka 
obchodziliśmy
11 lutego,
gdyż 21 lutego
mieliśmy ferie:)

Aby uczcić to święto
uczniowie klas drugich
stanęli do konkursu 
o tytuł OMNIBUSA
POLONISTYCZNEGO.
Konkurs składał się
z kilku konkurencji
takich jak:
reklama książki,
ułożenie jak najwięcej
słów z podanego

wyrazu, ortografia,
poprawienie błędów 
w zdaniach, podanie
synonimów wyrazów,
wskazanie autora
cytatów i zadanie
interpunkcyjne.
Oglądaliśmy 
też filmy
instruktażowe, 
które w ciekawy

i zabawny sposób
przybliżały nam
zagadnienia 
językowe 
i gramatyczne.

Konkurs przebiegał 
w dwóch etapach.
Pierwszy etap to
zmagania czterech
trzyosobowych
zespołów –
reprezentacji klas
drugich.
Rywalizacja była
zaciekła, wszyscy
starali się
wypaść jak najlepiej.
Drużynom
otuchy oddawali
koledzy z klasy.
Mimo, że był to
konkurs

wszyscy dobrze się
bawiliśmy. 
W drugim etapie
zwycięski zespół czyli
trzy super dziewczyny:
Ola Sidoruk, Iza Hołod i
Natalia Prażmo
napisały test wiedzy.
Najlepsza okazała się
ALEKSANDRA
SIDORUK i to ona
została OMNIBUSEM
POLONISTYCZNYM
2016. Gratulujemy!
Tegoroczny omnibus
był naprawdę udany :) 

kibice kibice

Moja droga do tytułu
OMNIBUSA
POLONISTYCZNEGO
2016.
Od dawna
interesuje mnie
język polski. 
Już w SP, brałam
udział w różnych
konkursach,
jednak sukcesy
udało mi się
osiągać dopiero 
w gimnazjum. 
W pierwszej klasie
wzięłam udział 

w konkursie
recytatorskim
"Przebudzeni 
o życia" 
i reprezentowałam
naszą szkołę na
etapie
powiatowym. 
W drugiej klasie, 
na zajęciach
dodatkowych
zaczęłam
przygotowywać się
do konkursu
kuratoryjnego 
z języka
polskiego. 

REKLAMA

Pomyślałam, 
że nie zaszkodzi
spróbować. 
Ku mojemu
zaskoczeniu,
przeszłam 
do drugiego 
etapu konkursu. 
Jest to dla mnie
ogromny sukces. 
Będę próbowała 
w następnym roku.
Tytuł Omnibusa
Polonistycznego to
jakby następstwo

tych moich
humanistycznych
zainteresowań.
Aby osiągnąć 
taki tytuł lub jakikolwiek
inny, potrzeba tylko
trochę
systematyczności 
na lekcjach i w domu,
własne chęci oraz
wiara w siebie.

Aleksandra Sidoruk 2a

2b 2a

KSIĄŻKI 2B
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zwycięska

          
    MOJA DROGA DO MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA 2016

Czytać lubiłam od zawsze. Jeśli książka naprawdę mnie
„wciągnie”, potrafię ją przeczytać w dwa dni. Lubiłam 
i lubię czytać. Jak ta moja cudowna przygoda z książką się
zaczęła?
Dom. Odkąd pamiętam, w domu zawsze towarzyszyły mi
książki. Rodzice często czytali mi  na dobranoc. Ulubiony kąt
mojego pokoju to właśnie biblioteczka. Można powiedzieć, 
że wychowałam się z książkami. Często widziałam, jak moja
mama siedzi pogrążona w lekturze. Zaczynałam od Kubusia
Puchatka.
Z czasem zaczęłam sięgać po doroślejszą literaturę. 
Książki stały się moją bratnią duszą. Śledziłam losy
bohaterów, utożsamiałam się z nimi i często reagowałam dość
emocjonalnie na niektóre sytuacje
(szczerze to chyba bardziej niż sam autor). 
Kocham książki, lecz nie oznacza to, że kocham je wszystkie.
Jedne lubię bardziej - inne mniej. Mam niewiele książek, które
po przeczytaniu  wywołują u mnie emocje, ale to niesamowite
uczucie, gdy po przeczytaniu książki,
wiesz, że będziesz ją pamiętać przez długie lata. 

Jak jest z Tobą, lubisz czytać książki? Czy masz swoją
ulubioną, do której często wracasz? Jeśli nie - to pewnie
dlatego, że jeszcze nie znalazłeś tej odpowiedniej. 
Na pewno lubisz oglądać filmy. Pomyśl przez chwilę, 
skąd biorą się te wszystkie wspaniałe scenariusze
i historie. Większość filmów powstaje na podstawie literatury.
Bez książki nie powstałby tak przez was kochany film 
„Hobbit ” czy „Władca Pierścieni”. To wszystko dzięki
wyobraźni pisarza.
Pewnie nieraz obejrzałeś jakiś kiepski film, a potem
narzekałeś na słabe efekty specjalne. W książce nic takiego 
nie wydarzy się - jesteś tylko Ty i twoja wyobraźnia, 
Ty i wspaniała przygoda!
To właśnie była moja droga do Mistrza Pięknego Czytania 
i co mnie najbardziej cieszy - do CZYTANIA.
Mam nadzieję, że wy też znajdziecie swoją drogę i sięgniecie
po książkę.
                                                    Kasia Fatyga  1 a 

dziewiątka
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MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA POLECAMY DO CZYTANIA
Książki sprawiają, że zaczynamy inaczej patrzeć na świat, na ludzi obok
nas. Historie książkowych bohaterów żyją w naszej wyobraźni własnym

życiem. Czasem podpowiadają nam co zrobić, albo czego lepiej nie robić.

Pani Jodłowska:
 Trudno jest wybrać
jedną książkę. W
każdym momencie
mojego życia inna
książka była tą
najważniejszą.
Ostatecznie
wybrałam książkę z
dzieciństwa Przygody
Tomka Sawyera
Marka Twaina.
Najpierw ktoś mi
przeczytał  tę
książkę, a sama ją
przeczytałam mając 
8 lat. Wracałam do
niej kilka razy: jak
byłam nastolatką, jak
byłam na studiach i
bardziej badawczo -
jako rodzic -
czytałam ją moim
dzieciom. Dlaczego
akurat

Tomek Sawyer? Bo
lubiłam jego
otwartość na coś
nowego, na
przygody. Ja zawsze
chciałam być takim
Tomkiem. Klaudia:
Moją ulubioną
książką jest Matylda
Roalda Dahla.
Tytułową bohaterkę
Matyldę bardzo lubię
i cenię. Uważam, że
niejedno dziecko
poddałoby się, mając
tyle problemów. Ona
jednak nie! Pomogła
nie tylko sobie, ale
też innym. Ma ona
wielkie serce i do
tego jest niezwykle
błyskotliwa i
pomysłowa. Matylda
pokazuje nam,  że
nigdy nie należy

się poddawać,
widzieć w każdym
dobro, pomagać
innym. Jest to też
dobra książka dla
rodziców. Rodzic
zobaczy, że swój
wolny czas powinien
poświęcać rodzinie.
Nie zaniedbywać
swoich dzieci. Nie
dzielić ich na te
gorsze i lepsze. W tej
książce widać
wyraźnie jak ważne
jest okazywanie
sobie uczuć i
wybaczanie.
Weronika: Moją
ulubioną książką jest
trylogia Akademia
dobra i zła  Somana
Chaninani. Jest to
książka, która
pokazuje, że ludzi

nie należy pochopnie
oceniać. Prawdziwa
miłość jest tylko
wtedy, kiedy ludzie
kochają wady i zalety
drugiej osoby,
 a przyjaźń jest
czasem silniejsza 
od miłości. Polecam
tę książkę osobom,
które myślą, że nikt
ich nie pokocha.
Polecam Książka pt.:
I nie było już nikogo
Agaty Christie,
ponieważ cały czas
trzyma 
w napięciu, 
a zakończenie jest
zaskakujące.  Moją
ulubioną książką
jest Mały Książę -
Antoniego de Saint'a
Exuperiego. Myślę, 
że po przeczytaniu 

tej książki wielu ludzi
zrozumie swoje
błędy, jakie popełnia
w relacjach z innymi i
dowie się, jak
znaleźć przyjaciela.
Wiktoria: Moją
ulubiona książka to:
Wichrowe wzgórza
- Emily Bronte. Utwór
ten uznany został  za
arcydzieło i słusznie,
ponieważ jest
wciągający i
odznacza się
tajemniczością oraz
demonizmem
postaci. Ten  romans
jest jednocześnie
powieścią grozy.
Kiedy po raz
pierwszy czytałam tę
książkę, nie mogłam
się od niej oderwać.
Moje ulubione książki

to Hobbit Tolkiena
i Harry
Potter Rowling.
Lubisz opowieści
fantastyczne?
Interesuje cię magia
 i czary? To również
 książki dla
ciebie. Często
wracam do serii
książek Ania
z Zielonego
Wzgórza. Ta
ciekawa i „życiowa”
książka.
  

   ZAPRASZAMY
          DO
       CZYTANIA
      REDAKCJA:)
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