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       ODKRYWAMY FANTASTYCZNY ŚWIAT LITERATURY       

„Hej, pani książko, proszę jejmości,
użycz mi swojej mądrości! Bo mówią
nauczyciele, że umiesz wiele” 

W naszej szkole nie brakuje miłośników
literatury i książek. Każdego dnia bibliotekę
odwiedza grupa stałych czytelników.
Wpadają też przypadkowi uczniowie,
posłuchają opowieści pań bibliotekarek o
niesamowitych przygodach postaci z kart
książek lub ciekawostki  z życia znanych
pisarzy i po pewnym czasie  biblioteka
staje się ich ulubionym miejscem w szkole.
Do naszej czytelni można również wejść i
tak po prosty porozmawiać, zwierzyć się
ze swoich problemów lub zasięgnąć rady. 
Widząc i poznając potrzeby czytelników
w ubiegłym roku nasza szkoła złożył za
pośrednictwem SAPO w Górze Św.
Małgorzaty wniosek o udzielenie wsparcia
finansowego na zakup książek do biblioteki
szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w
ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 -
Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na
kwotę 15 000 złotych (12 000 kwota dotacji
+ 3 000 zł. wkład własny organu
prowadzącego).

NPRC

Planowane zakupy książek zostały skonsultowane z uczniami,
nauczycielami, rodzicami z Gminną Biblioteką Publiczną i
Biblioteką Pedagogiczną w Górze Św. Małgorzaty. Uwzględniając
potrzeby uczniów w tym niepełnosprawnych.
Obok zakupu książek zaplanowano wiele inicjatyw promujących
czytelnictwo w szkole, szereg działań wskazujących na
współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką
publiczną i pedagogiczną.  ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!!!

Pięć zalet czytania:
1.Ćwiczy pamięć, uczy koncentracji, rozwija wyobraźnię i
zainteresowania otaczającym go światem.
2.Stymuluje rozwój mowy.
3.Czytanie rozwija emocje – czerpanie z bajek wzorów do
naśladowania, radzenie sobie z własnym smutkiem i lękiem. 
4.Pomaga w budowaniu więzi między dzieckiem a rodzicem –
podczas czytania. Wspólna lektura będzie kojarzyć się z miłością
i przyjemnością.
5.Czytanie wieczorem uspokaja i wycisza.
„Czytaj książki młody przyjacielu
A poznasz bohaterów wielu.
Z nim przemierzysz turystyczne szlaki
I magie poznasz, i tajemne znaki,
A twoje serce bogatsze będzie,
Wiedzę zdobytą wykorzystasz wszędzie”.  Bartek, Damian

Czytamy "Kubusia Puchatka"
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A teraz czas na trochę wspomnień z ubiegłego roku.
Za nami XV Poznańskie Spotkania Targowe  „Książka
dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców ”.
Na początku uczestniczyliśmy w  spotkaniach z
autorami i twórcami książek dla dzieci i młodzieży.
Wszyscy mogli sobie wybrać książkę dla siebie.
Zbieraliśmy również autografy od autorów książek.
Uczestniczyliśmy w warsztatach i spotkaniach
autorskich, które odkrywały przed nami fascynujący
świat literatury. Spotkaliśmy m.in. Annę Czerwińską-
Rydel ,Annę Skowrońską, Wojciecha Widłakiem,
Emilię Kiereś. Wzięliśmy też udział w spotkaniu
warsztatowym z Łukaszem Wierzbickim, autorem
książki „Drzewo „ , „Mity słowiańskie i inne opowieści”. 
       Największe zainteresowanie wśród czytelników
wzbudziły książki Romka Pawlaka „Klątwa Ezechiela”,
„Czapka Holmsa”. Sam autor spotkał się z grupą
uczniów naszej szkoły i bardzo ciekawie opowiadał o
tym, jak został pisarzem oraz zapoznał nas ze swoją
twórczością.
Tradycją już stał się nasz udział  w warsztatach
literackich, plastycznych i przyrodniczych, na których
świetnie się bawiliśmy  i rozwijaliśmy swoje
umiejętności i zainteresowania.. 

Podczas targów została zorganizowana  „Książkowa
Gra Targowa” przez Fundację ABC XXI. Gra polegała
na zdobywaniu informacji dotyczących książek oraz
ich autorów i różnych wydawnictw. Wielu czytelników z
naszej szkoły dzięki uczestnictwu w/w grze zdobyło
piękne  książki.  
  Nie mogło nas zabraknąć również w drugiej edycji
akcji charytatywnej  bicia rekordu z okazji Dnia Motyla.
 „Motyli wolontariusze” bili rekord w ilości osób
tworzących żywego motyla oraz osób jednocześnie
malujących motyle. Do udziału w akcji zaprosiła nas
pani Karolina Szarfańska -Bąk jedna z organizatorek
wydarzenia. Wszyscy uczestnicy wycieczki na
specjalne zaproszenie p. J. Krzyżanek udali się do
warsztatowni Centrum Rozwoju Rodziny „Pomocni” .
Mieliśmy zorganizowane  warsztaty literackie. Nasza
Pani Joasia przybliżyła nam tajniki Pachnącej Biblioteki
i podpisywała swoje książki.
Obok targów książki corocznie odbywają się  targi
edukacyjne.  I w tym roku szkoły prezentowały swoją
ofertę edukacyjną. Wszystkie stoiska cieszyły się
dużym zainteresowaniem, a najbardziej oblegane były:
kulinaria i służby mundurowe.
 Targi- to ważne spotkanie kulturalne, które łączy
zabawę z popularyzacją czytelnictwa kształtującego
dziecięcą wyobraźnię, rozwój intelektualny i
wrażliwość.W tym roku również
jedziemy….                    Ania, Emilka, Natalia

Warsztaty z Joanną Krzyżanek

Romek Pawlak

  
XV EDYCJA POZNAŃSKICH SPOTKAŃ TARGOWYCH  Z    KSIĄŻKĄ

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW
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EWA NOWAK
Ewa Nowak polska pisarka i publicystka. Autorka
felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i
młodzieży. Jej twórczość podpowiada jak sobie radzić
w domu i w szkole, w dobrych i złych chwilach, z
przyjaciółmi i z rodzicami. Książki tej autorki cechuje
intelektualny humor połączony z celnością opisywania
rzeczywistości. Akcja książek rozgrywa się w
czasach  współczesnych, w obszarze zainteresowań
pisarki znajdują się raczej problemy uniwersalne,
właściwe ludziom w każdych czasach. 2009 roku jej
powieść.       " Bardzo biała wrona" otrzymała tytuł
Książki Roku Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla
Młodych (Polskiej SekcjiIBBY).

Ewa Nowak

Jakub Błaszczykowski

Dawny Kapitan polskiej reprezentacji Jakub
Błaszczykowski przeżył w dzieciństwie tragedię, która
pozostanie w nim na zawsze. Swoją wielką karierą
piłkarską chciał pokazać, że zawsze można pokonać
zmory przeszłości.
Błaszczykowski jako 11-letni chłopiec przeżył tragedię
tak wstrząsającą, że niemal nie mieści się w głowie,
ojciec na jego oczach zamordował matkę. Trzeba mieć
serce z kamienia, by nie być dogłębnie poruszonym
tym, co mimo wszystko osiągnął Kuba i czego dokonał
wbrew losowi. W tym czasie grał w klubie w swojej
miejscowości, gdzie wychowywała go babcia.
W latach 2010–2014 kapitan reprezentacji Polski.
Uczestnik Mistrzostw Europy 2012i2016. Członek
Klubu Wybitnego Reprezentanta. Dwukrotny laureat
Plebiscytu Piłki Nożnej w kategorii „Piłkarz Roku” w
latach 2008 i 2010. Kawaler Orderu Uśmiechu.

Maciej Kot

Maciej Kot jest młodym polskim skoczkiem
narciarskim. Drużynowy złoty  oraz brązowy medalista
mistrzostw świata.Dwukrotny drużynowy brązowy
medalista mistrzostw świata juniorów, dwukrotny
indywidualnie oraz drużynowy medalista Zimowej
Uniwersjady 2011. Wielokrotny medalista mistrzostw
Polski, w tym dwukrotny mistrz indywidualny z 2013 i
2016 roku. Historyczne zwycięstwo w Pucharze
Świata Macieja Kota. Polak wygrał zawody w Sapporo.
Pierwsze miejsce podzielił z Peterem Prevcem, który
miał taki sam wynik. Skok Kota był kapitalny. Julia,
Ola, Patrycja, Stefan, Maja 

                         LUDZIE SUKCESU
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Ania i Magda: Co zdecydowało, że został Pan
kucharzem? 
Łukasz Antczak: Może nikt nie uwierzy, ale o tym
fakcie zadecydował  przypadek. Na pewno nie
marzyłem o takim zawodzie.
A i M:Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
Ł A: Żurek.
A i M :Czy trudno jest gotować dla  200 dzieci?
Ł A: Tak, ciężko ze względu na ilość osób
korzystających z posiłków oraz krótki czas
przygotowania. Od 7:00 do 12:30 muszę przygotować
trzy posiłki, w tym obiad na dwa dania. Nie wiem czy
sławna Magda poradziłaby sobie z tym wyzwaniem.  
A i M :Czy gotował Pan będąc dzieckiem?
Ł A: Nie, nie gotowałem. W kuchni królowała moja
mama.
A i M Czy pamięta Pan swoją pierwszą przygotowaną

potrawę?
Ł A: Moją pierwszą potrawą jak przystało na 100%
faceta była jajecznica. Nawet jej nie przypaliłem.     
A i M Jaka potrawa cieszy się największą
popularnością w naszej stołówce?
Ł A: Spaghetti Boloneze. Ponadto młodzi smakosze
lubią  obiady na słodko.
A i M : Czy tak samo jak dla uczniów gotuje Pan dla
siebie?
Ł A: Dla was gotuję łagodniej. Osobiście lubię potrawy
dobrze doprawione. Czasem są ostre jak
przysłowiowe żylety.
A i M : Czy gotując korzysta Pan z książek
kucharskich?

Ł A: Nie. Gotowanie to ciągła improwizacja. Książki
kucharskie mogą być tylko sugestią dla gotujących.. 
 A i M :Kogo ze sławnych kucharzy ceni Pan
najbardziej?
 Ł A: Nie mam swojego guru.
 A i M: Kim chciał Pan zostać w dzieciństwie?
ŁA: Nie uwierzycie, ale zawsze marzył mi się  flisak
(osoba pływająca na tratwie w górach).
A i M: Co Pan lubi robić w wolnym czasie?
Ł A: Remontować, naprawiać starą polską
motoryzację.
A i M: Pana ulubione miejsce na ziemi?
Ł A: Góry.
A i M: Dziękujemy za wywiad. Życzymy mało
wybrednych  smakoszy.                 Ania i Magda

Szkolny Masterchef

Szkolny Masterchef

Szkolna stołówka

    WYWIAD Z PANEM ŁUKASZEM ANTCZAKIEM  
          NASZYM SZKOLNYM MASTERCHEFEM
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            WIOSNA, CIEPLEJSZY WIEJE WIATR

CZY WIESZ, ŻE:
Nadejście wiosny w przyrodzie zwiastują ptaki
przylatujące z ciepłych krajów. Bociany, dzikie gęsi,
kaczki, wilgi, szpaki, jaskółki przylatują i zaczynają
budowę gniazd. W tych gniazdach będą składać jaja i
je  wysiadywać – aż do wyklucia się piskląt. Wiosną z
zimowego snu budzą się niedźwiedzie, borsuki, susły,
żaby, świstaki, jeże, mrówki, pszczoły. Innymi
zwiastunami wiosny są pojawiające się w lasach,
parkach, i ogrodach pierwsze kwiaty: przebiśniegi,
krokusy, przylaszczki, sasanki, fiołki, zawilce.
Nowalijki to pierwsze wiosenne warzywa. Ponieważ 
jest jeszcze zimno, uprawia się je w szklarniach lub
foliowych namiotach. 
Wiosna rozpoczyna się 21 marca i trwa do 22
czerwca. Wiosna dni staja się coraz dłuższe, a noce
krótsze. Słońce wschodzi wcześniej i zachodzi
później, coraz silniej ogrzewając Ziemię. 
pierwszego dnia wiosny topi się Marzannę. To kukła ze
słomy- symbol zimy. wiosenna pogoda jest wyjątkowo
kapryśna. Może być bardzo ładnie i słonecznie. OLA,
JULIA, PATRYCJA, MAJA

Bywa też też deszczowo, pochmurno i wietrznie. dość
często, zwłaszcza na początku wiosny występują
przymrozki, czyli czyli niewielki mróz nocą i rankiem. 
Zmiany w pogodzie opisują przysłowia:                       
"W marcu jak w garncu".
"Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę
lata".
"Skowronka pieśni to o wiośnie pieśni”
„Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna
bywa”.
„Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny
ludzie spodziewają”.
„Jak przylecą bociany - pierwszy zagon zorany”. 

Świstak

Nowalijki

Pierwiosnki

                    WIOSNA, ACH TO TY!!!
Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

Wiosna, wiosna,wiosna, ach to ty
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie 
Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny
strumień 
Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi 
Bez niczego, zrozumiałem lato, echże ty 
Lato, lato, lato, echże ty.
                                                    M. Grechuta
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TO MÓJ ŚWIAT, SZELEST KART 
NASTOLATKI CZYTAJĄ...

Natomiast mnie  zainteresowała książka Gayle
Forman  ta amerykańska autorka oraz dziennikarka ,
której artykuły pojawiały się w licznych gazetach.
Wydała światowy bestseller pt. Zostań , jeśli kochasz ‘’
 na którego podstawie powstał wzruszający film .
Bohaterką powieści jest siedemnastoletnia, uzdolniona
muzycznie Mia, w przeciwieństwie do swoich rodziców
lubiła muzykę klasyczną. Grała na wiolonczeli ,przez
to poznała chłopaka o imieniu Adam. Ojciec ,były
muzyk rockowy ,obecnie uczy w szkole. Mama
feministka i fanka kobiecych zespołów . Brat Teddy
zwykły nastolatek .Całe dotychczasowe życie Mii legło
w gruzach . Czy miłość pokona śmierć ?  Po
tragicznym wypadku , w którym zginęli jej najbliżsi
.Uderzenie czterotonowej ciężarówki , która wbiła się w
wóz od strony pasażera

Mimo ery  laptopów, komputerów, telefonów, smart
fonów i tabletów , w naszej szkole można spotkać
czytające nastolatki . dziewczyny chętnie sięgają po
powieści zarówno polskich jak i zagranicznych
autorów.
Zainspirowała mnie autorka Aprilynne Pike ,która
zawsze była dzieckiem z niesłychanie bujną
wyobraźnią. Bajki wymyśla od zawsze. W wieku
dwudziestu lat ukończyła wydział pisania kreatywnego
na Uniwersytecie Stanowym Lewisa i Clarka w Idaho.
Kiedy nie pisze, można ją zwykle znaleźć w siłowni.
Lubi też śpiewać, czytać, interesuje się aktorstwem. 

Książka  pt. „Ocalona” wywarła na mnie największe
wrażenie. Główna bohaterka tej książki Tavia traci w
katastrofie lotniczej rodziców, a sama cudem – jako
jedyna osoba na pokładzie – uchodzi z życiem.
Zamieszkuje u dalszej rodziny, chodzi na
psychoterapię oraz… podkochuje się w przystojnym
Bensonie. Kiedy ukazuje jej się tajemniczy chłopak
widmo, a wokół dzieje się coraz więcej
niezrozumiałych rzeczy, dziewczyna zaczyna
podejrzewać, że przeszłość kryje niejeden sekret…
Nie wie jednak, że świat chyli się ku upadkowi, a
szansą na ocalenie jest połączenie się z chłopakiem z
wizji i porzucenie Bensona. A to jedyna rzecz, której
Tavia nie zamierza zrobić. Nie zdaje sobie jeszcze
sprawy, że Benson też ma swoje tajemnice… 
                                                                   POLA

Ocalona

Zostań, jeśli kochasz

 Dziewczyna nie potrafi pojąć. Jak  wyszła ze swojego
ciała? Jest duchem?Musi podjąć decyzję , czy 
walczyć o odzyskanie przytomności? Próbując
rozstrzygnąć ten dylemat ,wspomina dotychczasowe
życie .Poruszająca książka o dającej wsparcie rodzinie
,przyjaźni ,samotności i  znajdowaniu swego miejsca
na ziemi ,o umiejętności żegnania się z przeszłością.
Ta książka zainteresowałam mnie ,że opowiada o
prawdziwym życiu . W tak niewinnym wypadku mogą
zginąć nasi rodzice ,brat .Teraz czekam aż w
bibliotece pojawią się kolejne części.                              
                               MARTYNA
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