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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA -
UCZNIOWIE, CZYTANIE JEST MODNE!

CZYTAMY

m.

m.

OSZCZĘDZANIE

PRZESTAŃ SIĘ
NUDZIĆ! ZAJMIJ
SIĘ SOBĄ! 
CZYLI JAK
EFEKTYWNIE
SPĘDZAĆ CZAS..
CZY WARTO
CZYTAĆ W DOBIE
KOMPUTERÓW?
JAK RADZIĆ

SOBIE GDY ZA
OKNEM DESZCZ?
RECENZJE
NOWOŚCI
WYDAWNICZYCH
- CZYLI CO
CZYTAĆ..
SPOSOBY DLA
ŁASUCHÓW NA
PRZETRWANIE

PIERWSZYCH
PRZYMROZKÓW.
SONDA: CZY
WARTO
OSZCZĘDZAĆ?   
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Czytanie... Czy książka w dobie
kompyteryzacji i wszechobecnej technologii
ma szanse przetrwania?!

NIC nie zastąpi
książki!!!

Walcz o SIEBIE..

CZYTANIE NIE
BOLI.. WIĘC
WEŹ SIĘ DO
PRACY!
CZYTANIE 
TYLKO MOŻE
CI POMÓC
STAĆ SIĘ
MĄDRYM
CZŁOWIEKIEMPo co 

w ogóle
CZYTAĆ?

Czytanie uczy..
czytanie bawi ..
czytanie
rozwija..
Czytanie
poszerza
horyzonty..
Czytanie
pomaga..
Czytanie
pobudza do
działania!

Czytam bo
chcę!
Czytam bo
lubię!
Czytam bo
jestem
myślącym
człowiekiem!
Czytam bo
wiem co dla
mnie dobre!
Czytam bo to
mnie kręci!

pixabay

kaboompics

To nie prawda,
że era książek 
i czytania
przemija! Tak
mówią tylko Ci,
którzy nie
czytają. 
Nie dajmy się
zwariować.
Komputer jak 
i każda inna
zaawansowana
technologicznie
"rozrywka"
będzie tylko
zastępczą

alternatywą dla
naszego mózgu.
Wiadomo, że
dzisiaj wszystko
można łatwiej 
i szybciej.
Zamiast
czytania lektury
można obejrzeć
jej ekranizację,
ale czy o to
chodzi???

Nie możemy
myśleć tylko o
tym, że ma być
lekko i
przyjemnie.
Musimy
walczyć o
siebie. Dawać
sobie szanse .
Iść pod górę a
nie tylko patrzeć
na to, co samo
przyjdzie.
Czytanie dzisiaj
to wyzwanie! To
walka.

To wybór! Twój
wybór! Chcemy
aby nasz mózg
nasza głowa
pracowały super
hiper szybko i
sprawnie to
zacznijmy go
ćwiczyć! Nie
szukajmy tylko
prostych
rozwiązań bo
one nie dadzą
nam
zwycięstwa.

jill
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OSZCZĘDZANIE ... KOMBINOWANIE..POWÓD
DO DUMY... ODWIECZNY DYLEMAT... PRACA
NAD SOBĄ...SUKCES A MOŻE PORAŻKA???

Kasa to nie
wszystko!

Pieniądze się
przydają.. To
pewne. Ale
pieniądze nie
dadzą Ci
szczęścia. Nie
zapominaj, że
nie wszystko
można za nie
kupić.
Doceniajmy to
co mamy.
Szanujmy
każdy pieniądz.

Są rzeczy,
których nie
kupisz za żadne
pieniądze! 

Nie jesteś
przekonany?
Jeśli, na
przykład,
odkładałbyś
złotówkę
dziennie, w dniu
swych
trzydziestych
urodzin
odebrałbyś
ponad dziesięć
tysięcy złotych.
Do 50 urodzin
uzbierałoby się
prawie 20000 zł,
a na setkę
dostałbyś
prawie 40000
złotych!!!!

    Oszczędzanie to ....hmmm... wydawało by się,że to
działanie podstawowe dla każdego, niosące
wyznaczony cel i korzyści...  A jednak wciąż dla wielu
z nas temat oszczędzania wydaje się niepotrzebny,
zbędny..
Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że jest
to o wiele ważniejsza czynność niż się wydaje. W
końcu każdy chce być samowystarczalny i chce być
Panem swojego losu.
  Jedną z zalet oszczędzania jest posiadanie dużej
ilości pieniędzy (wow, jakie to odkrywcze…). Wydaje
się to banalne, ale pomaga to choćby w pewien sposób
uniezależnić się od rodziców. A przecież jesteśmy na
etapie: Sam chcę, sam umiem, potrafię!
Załóżmy, że z niewiadomych przyczyn nie chcą się
zgodzić na zakup trzeciej bluzy w miesiącu, „bo jest
dopiero dwunasty”. Bez oszczędności jesteś zdany na
ich łaskę. Mając swoje pieniądze, jesteś w tym
temacie samowystarczalny i możesz sobie kupić
kolejną bluzę.

M.

Zapewne
dostajesz
kieszonkowe.
Zadaj sobie
pytanie – czy
warto wydawać
je całe na
chipsy i colę,
czy lepiej je
zaoszczędzić 
i w końcu kupić
sobie ten
gadżet, którego
pragniesz od
ponad roku. 
To oczywiście
tylko twoja
decyzja, ale
warto
przemyśleć ten
temat.

 POMYSŁY NA
DOBRE
INWESTYCJE:)
Zamiast myśleć
o typowych
gadżetach jak
telefon, MP4
czy nowa
konsola do gier
zainwestujmy 
w coś co nas
rozwinie. Może
warto
zainteresować
się  nowościami
wydawniczymi?
Można też
wyszukać
ciekawe gry
planszowe,
które dadzą
nam alternatywę
wspólnego

spędzenia
czasu z bliskimi
luz znajomymi.
Nie macie
wrażenia, że ten
wirtualny świat
zabrał nam to
co  najlepsze - 
bliski kontakt 
z drugim
człowiekiem.
Ciągle teraz
klikamy... Może
warto kupić
nową płytę CD
lub film 
i obejrzeć go 
z kimś, na kim
nam zależy.. 

W życiu ciężka
praca się
opłaca.
Zdobywaj
wiedzę, rozwijaj
umiejętności,
poszerzaj
horyzonty i nie
bój się iść pod
wiatr, a wtedy
nie będziesz
musiał
oszczędzać !

pixabay.com
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SZYBKI DESER DLA ŁASUCHÓW NA
PIERWSZE PRZYMROZKI. OD RAZU ROBI SIĘ
CIEPLEJ .. 

porcja dla 5 osób Skąd się wzięło..

TIRAMISU
włoskie
pyszności na
zimowe dni

Składniki:
2 paczki
biszkoptów
2 serki
mascarpone
4 żółtka
śmietana
kremówka
(opcjonalnie)
4 łyżeczki
kakao 
3 szkl. kawy
rozpuszczalnej

Do zółtek dodaj
pół szklanki
cukru, Dobrze
połącz masę
używając
miksera. Kolejno
stopniowo
dodawaj serki
do masy powoli
mieszając.
Opcjonalnie
można dodać
śmietanę
kremówkę.
Powstałą masę
przekładaj

na przemian z
biszkoptami
moczonymi w
chłodnej kawie.
Posypując za
każdym razem 
kakao
(używając
sitka). Tiramisu
chłodzić w
lodówce ok. 3
godzin. 
Smacznego!

Włoskie tirami
sù oznacza
'poderwij mnie.
Na temat jego
pochodzenia
istnieje wiele
teorii. Do miana
stolicy tiramisu
pretendują,Wenecja
bo to stamtąd
pochodzi
twarożek
mascarpone
oraz Treviso,
Siena i
Florencja. Jedna

z legend,ale nie
jedyna,  
szczególnie
popularna w
Sienie, głosi, że
twórcą tego
deseru był
władca Toscanii
Cosimo II de
Medici. Podawał
on je na
posiedzeniach
rady księstwa. 
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Nerve - Ryan Jeanne.
Uwaga !Cyberprzestrzeń!

CZYTAJ 
I PRZEŻYJ
TO
WSZYSTKO
RAZEM 
Z VEE ..
KIM JEST ?
DOWIESZ
SIĘ
NIEBAWEM.
TYLKO NIE
DAJ SIĘ
WCIĄGNĄĆ
JAK ONA...

Cyberprzestrzeń to nie żart! Możesz się o tym
przekonać czytając właśnie tę książkę..

Vee, otoczona
popularnymi
przyjaciółmi,
zawsze
pozostaje 
w cieniu.
Któregoś dnia
postanawia to
zmienić i bierze
udział w
internetowej
grze Nerve.
Czy ten krok- w
zasadzie
wyzwanie
pozwoli jej lepiej

poznać siebie?
Czy jest
szansa, że
zostanie
popularna jak
ludzie, którzy ją
otaczają? Czy
cyberprzestrzeń
może stać się
zagrożeniem
dla realnego
życia
pojedynczej
jednostki a
nawet całego
świata..

Odpowiedź na
te i inne pytania
znajdziesz
czytając tę
książkę! Nie
możesz jej
przegapić!
Obowiązkowa
na liście
książek
KONIECZNYCH
do
przeczytania.
mieliśmy
okazję również
obejrzeć film

na wycieczce
klasowej do
kina. Co stało
się tylko całe
szczęście
zachętą do tego
by przeżyć tę
przygodę
jeszcze raz.
Napięcie
gwarantowane.
Akcja zdaje się
nie mieć końca.
Zaskakuje,
momentami
bawi ale zwykle

raczej trzyma 
w napięciu.. I to
ciągłe pytanie 
w głowie... Co
będzie się tu
jeszcze
działo..Jaki
będzie jej
koniec. Czy
jest możliwy w
ogóle?
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Biblioteka szkolna zaprasza WSZYSTKICH na zajęcia
dziennikarskie w środy o godzinie 14.00

KOLEJNY NUMER JUŻ WKRÓTCE. TWÓRZ Z NAMI!

Pisali dla Was:

Maciej Wróbel
kl. 3c
Remik Kowalski
kl.3c
Piotrek kl.3c
Magda kl. 2d
Paulina kl. 2d

Pamiętaj! 
I TY możesz
tworzyć z nami
gazetkę:)
Rozwijaj swoje

zainteresowania
i umiejętności.
Możesz już dziś
podjąć swoją
pierwszą pracę:)
Zostań
dziennikarzem!

 

b

bay

Nieważne czym
się interesujesz.
Ważne, że
masz pasję. TU
możesz dzielić
się swoją
wiedzą oraz
zainteresowaniami!
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