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,,Dawniej do pisania wykorzystywano pergamin.
Wiemy, że w roku 966 po chrzcie Mieszka I do Polski
przybyło wielu duchownych, którzy przywieźli ze sobą
księgi. Byli to między innymi duchowni czescy. W tym
okresie znajomość pisania i czytania na terenach
Polski była zjawiskiem wyjątkowym.'' Jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej o historii książek, czytaj gazetkę
szkolną!

,,Pewnie wielu z was chce kupić wiele
ciekawych książek, niestety cena ich jest
zbyt wysoka. Zaproponujemy wam kilka
ciekawych stron internetowych, na których
kupicie swoje wymarzone lektury w
atrakcyjnych cenach.'' Jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej o tanich zakupach,
czytaj dalszą część gazetki. :)

    Co czytają na    
 świecie ?

,,We wrześniu uczniowie z naszej szkoły
udali się na obóz językowy ''Euroweek''.
Była to świetna okazja, by porozmawiać z
ludźmi z innych krajów na temat książek,
które są u nich w krajach popularne.'' Jeśli
chcesz dowiedzieć się, jakie książki
czytają w innych krajach, koniecznie czytaj
dalsze artykuły.
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                       Jak to z książką bywało?

Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie wszystkich stałych
czytelników gazetki. Mam nadzieję że te wakacje były udane i że,
równie udany będzie ten rok szkolny. 

Zakładam, że większość czytających naszą
gazetkę, czyta również książki, nie licząc
lektur. A czy ktokolwiek z was zainteresował
się kiedykolwiek historią książek? Jak
powstawały? Jakie etapy przechodziły,
zanim stały się takie, jak teraz? Jeśli nie, to
serdecznie zachęcam do przeczytania tego
artykułu. Dawniej do pisania wykorzystywano
pergamin. Wiemy że w roku 966 po chrzcie
Mieszka I do Polski przybyło wielu
duchownych, którzy przywieźli ze sobą
księgi. Byli to między innymi duchowni
czescy. W tym okresie znajomość pisania i
czytania na terenach Polski była zjawiskiem
wyjątkowym. Potrafili to tylko duchowni z
innych krajów. Pierwsza znana dziś
wiadomość o papierze w Polsce pochodzi z
roku 1325 i są to rachunki ze świętopietrza i
dziesięcin, zbierane przez wysłanników
papieskich – obcokrajowców. Sami Polacy
zaczęli pisać na papierze dopiero około roku
1360. Z czasem papier zdobył przewagę nad
pergaminem i tylko jego używano jako
materiału do pisania. Użytek pergaminu
ograniczono jedynie do szczupłej grupy
rękopisów, ksiąg liturgicznych. Z czasem w
roku 1450 Jan Gutenberg udoskonalił
formułę ruchomej czcionki, co przyśpieszyło
powielanie i rozpowszechnianie książek.
Pierwsza książka wydrukowana ruchomą
czcionką pochodzi z Korei. Jest to
„Kompendium rytów i obrządków”, dzieło w
50 tomach, wydrukowane w 28 kopiach w
1234 roku.                              A.Z

Jak widać, książki przeszły przez ciekawe
etapy zanim dostaliśmy je w takiej formie
jaką mamy teraz. Mimo wszystko uważam,
że ciekawie jest obejrzeć jakieś stare
księgozbiory pisane na pergaminie i cofnąć
się do dawnych lat. Zachęcam do
odwiedzania bibliotek, które posiadają
zabytkowy księgozbiór. Owocnych
poszukiwań.
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                  Co czytają ludzie na świecie? 

We wrześniu uczniowie z naszej szkoły udali się na obóz językowy ''Euroweek''. Była to
świetna okazja, by porozmawiać z ludźmi z innych krajów na temat książek, które są u nich
w krajach popularne. Otrzymaliśmy wiele różnych propozycji lektury. Niektóre z nich są u nas
bardzo znane, zaś inne nie. Oto propozycje: 

Portugalia:
Harry Potter
Fernando Pessoa Livro do
Desassossego
Agatha Christie five little pigs
Harper Lee- To Kill a Mockingbird
World Order Henry Kissinger

Dania:
Harry Potter
Eragon
The da Vinci Code
The girl with the dragon tattoo
The Hobbit
Game of thrones
Krigeren Josefine Ottesen

Indie:
Sherlock Holmes
The Room on the Roof- Ruskin Bond
It Doesn't Take a Hero : The
Autobiography of General H. Norman
Tinkle- Comics
Many Lives, Many Masters- Brian L.
Weiss

Rumunia:
Amintiri din copilarie - Ion Creanga
Luceafarul - Mihai Eminescu
Mihail Sadoveanu - Hanul Ancutei
Tudor Arghezi - Testament
Ion Slavici - Moara cu noroc

Litwa:
The House at Baker Street- Michelle
Birkby
The Girl in the Spider's Web- David
Lagercrantz
The Girl on the Train- Paula Hawkins

Będzie, co czytać w
trakcie jesiennych
wieczorów. Miłej lektury.

Google grafika .
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                Tanie czytanie w Internecie 

Pewnie wielu z was chce kupić wiele ciekawych książek , niestety cena
ich jest zbyt wysoka. Zaproponujemy wam kilka ciekawych stron
internetowych na których kupicie swoje wymarzone lektury w
atrakcyjnych cenach. :D

Bonito.pl – w zasadzie to bliźniaczy serwis, z podobną nawigacją i dobrą wyszukiwarką
tytułów (po autorze lub wydawnictwie). Z tym, że Bonito bardziej pretenduje do roli księgarni
internetowej, a nie dyskontu. Tu ceny są nieco wyższe niż na Aros.pl. Warto jednak
przejrzeć zasoby tego serwisu, zwłaszcza że oferuje on ponad 100 tysięcy książek w
naprawdę przyjaznych cenach.

Czytam.pl – mimo dość topornej grafiki to jeden z nielicznych serwisów responsywnych
(dostosowanych do urządzeń mobilnych), który chętnie przeglądam na swoim smartfonie.
Poza tym oferuje całkiem sporą liczbę tanich książek z rabatem do 35%. Witryna proponuje
wiele opcji dostawy (już od 2,99 zł) oraz możliwość wysyłki zagranicę. Osoby z Poznania
mogą odebrać swoje zamówienie osobiście.

Antykwariat Warszawski – świetne miejsce, z którego często korzystam z uwagi na duży
wybór książek i starodruków do 1950 roku a także ciekawych okazów z literatury pięknej.
Chwalę też sobie dbałość o książki oraz wyczerpujące opisy tytułów. Wpadałem też chętnie
do stacjonarnego antykwariatu na Opaczewską (niedaleko Centrum Handlowego BlueCity),
który całkiem niedawno zmienił lokalizację. Miłośników książek i bibliofilów znaleźć można
teraz pod nowym adresem (przy ul. Tamka 45b) oraz niezmiennie przy Al.Jerozolimskich 55.
 A.M

                                                                                                                                                   
        

Aros.pl – świetny dyskont książkowy, w którym znajdziemy całą masę książek z rabatem do
40%. Zresztą, czego tu nie ma – od gier planszowych, po kalendarze, czasopisma, gry
komputerowe, albumy czy audiobooki. Mnie oczywiście interesuje klasyka oraz literatura
faktu. Na szczęście jest tu sporo pozycji, które z pewnością będzie chciał zakupić każdy mól
książkowy. Serwis chętnie śledzę z uwagi na zapowiedzi wydawnicze, które też zostają
przecenione. Atutem dyskontu jest też możliwość taniego odbioru książek w kioskach Ruchu
(za 2,99 zł) lub w placówkach pocztowych (za 3,99 zł).
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JAK ZORGANIZOWAĆ KĄCIK CZYTELNICZY 
W DOMU?

Lubisz czytać? Kochasz książki? A może jakieś inne określenie związane z literaturą do
ciebie pasuje? W każdym razie ten artykuł jest dla Ciebie!

Jest to tekst, który pokaże ci, jak w prosty sposób urządzić sobie małą czytelnię w sam raz
do twojego pokoju. Oczywiście projektantem tej małej czytelni jesteś ty, ale nasze rady mogą
ci w tym pomóc.

Po pierwsze, do czytania potrzebne nam jest światło. Znajdźmy sobie miejsce najlepiej takie
przy oknie.

A teraz coś do siedzenia…. Taka rzecz musi być wygodna! Czytanie ma nam przecież
przynosić przyjemność. Niech to będzie jakieś siedzisko, takie np. jak na zdjęciu wyżej. Jeśli
łóżko, na którym śpisz, nie stoi w dogodnym miejscu, to nasze posłanie może zastąpić
wygodny, (duży) fotel… Oczywiście w kąciku czytelniczym może być biurko i wygodne
krzesełko zamiast dużego fotela czy łóżka.

Światło nocą - lampka
Lampka musi mieć odpowiednie ustawienie. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest to, aby nie
zasłaniać sobie światła. Jeśli jesteśmy praworęczni, to światło powinno być po lewej stronie,
a jeśli jesteśmy leworęczni, to światło powinno być po prawej stronie. Po drugie natężenie
światła musi być dostosowane do naszych oczu

Książki
To co najważniejsze w naszym kąciku. Jak najbliżej naszego miejsca do czytania musi się
znajdować regał na książki i to, co go wypełni. Jeśli chodzi o wybór książek, to sięgajmy po
takie, które chętnie czytamy. Takie, które są dla nas ciekawe i wiemy, że warto przeczytać je
jeszcze raz. Książki możemy układać dowolnie, jednak warto ustawiać je alfabetycznie.
Wtedy na pewno szybciej je znajdziemy.  Miłego czytania.                                                 K.F

Google grafika Google grafika. .
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                           Warsztaty redakcyjne

  Dnia 20.09.2015 r (wtorek) uczniowie klas 2 naszego gimnazjum udali
się na warsztaty redakcyjne organizowane przez wydawnictwo Akapi
Press, które odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie
Trybunalskim.
  Podczas zajęć rozmawialiśmy o wielu ciekawych rzeczach.
Otrzymaliśmy rożne wskazówki. Wykonywaliśmy ćwiczenia. Jednym z
nich było wymyślenie tematów do gazetki, a następnie przekształcenie
ich na coś ''chwytliwego'', aby uczniowie jak i nauczyciele zwrócili na to
uwagę. (np. nowości = zmiany na dzielni, sport= 3,2,1 start).
Redagowaliśmy również zaproszenia na uroczystość z okazji Dnia
Nauczyciela w formie np. listu gończego. Dodatkowo po zakończeniu
zajęć każdy z nas mógł zakupić sobie książki.
  Uważam, że były to bardzo ciekawe warsztaty. Pani prowadząca (na
co dzień redaktor wydawnictwa) opowiadała w bardzo interesujący
sposób. Wiele się nauczyliśmy.

. .
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                         Nasi na YouthMaSter

Czym z założenia jest YouthMaSter? To
obóz językowy w Starym Gierałtowie, gdzie
posługując się językiem angielskim,
uczestnicy poznać mają nowe kultury czy
nauczyć się zarządzać czasem i myśleć
przyszłościowo.

A czym był YouthMaSter dla nas? To
opóźniony pociąg, przesiadki i dłuuuga
podróż, ale także świetna zabawa i
integracja.W poniedziałek ok. południa nasza
piętnastoosobowa grupka zebrała się na
stacji kolejowej i czekała na początek
podróży. Po dość nużącym dniu jazdy
dotarliśmy do naszego celu- rysowała się
przed nami górskie miasteczko, Stary
Gierałtów. Otaczały nas cudowne widoki gór,
lasy były wszędzie, czego nie można
powiedzieć o zasięgu sieci komórkowych…
Ale może to dobrze, bo ograniczony dostęp
do sieci skłonił nas do bliższego poznania
się albo odnajdywania pokracznych pozycji,
tylko po to, by mieć te upragnione „trzy
kreski”. Poza tym mieliśmy liczne zajęcia,
integracyjne i nie tylko. Jednym z licznych
założeń YouthMaSter’a było nauczyć nas o
programach unijnych jak Erasmus plus czy
pokazać nam, jak zarządzać własnym
czasem. Sądzę, że dotrzymano złożonych
nam obietnic. Poza tym, ważną częścią
obozu była wielokulturowość, każdego dnia
prezentowano nam rodzime kraje
wolontariuszy- Łotwa, Dania, Portugalia,
Rumunia, Indie. Dowiedzieliśmy się wiele na
ich temat, było także wesoło, zwłaszcza przy
łamańcach językowych z Danii.YouthMaSter
zapewnił nam wiele rozrywki i wrażeń,
dlatego też 16 września, gdy wracaliśmy do
Piotrkowa, zastanawialiśmy się, dlaczego nie
trwa dłużej.              Adam Jarocki

.
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                 Szlakiem piotrkowskich ulic...

Czy wiecie, gdzie jest ulica Witosa? Cóż, my też nie mieliśmy o niej pojęcia, dopóki nie
udaliśmy się tam razem z panią Iloną Piechocką-Pazurek. W sobotę 24.09 nasza niewielka
grupka zebrała się o godzinie 10.00 przed szkołą i wyruszyła w kierunku przystanku,
autobusem nr 2 dojechać w najdalsze zakątki Piotrkowa, szukając ulicy Wincentego Witosa.
Dlaczego? Otóż, chcieliśmy, by mieszkańcy tej okolicy wiedzieli, kim był patron ich i czym
zasłużył na własną ulicę. No właśnie, a czy wy wiecie, kim był Wincenty Witos? Podpowiedź:
jego pomnik stoi tuż obok naszego gimnazjum. Witos był premierem naszego kraju w okresie
zwanym „dwudziestoleciem międzywojennym”, wybieranym kilkakrotnie. Celem naszej
eskapady było rozdać ulotki z informacjami na jego temat. Po odnalezieniu ulicy
przystąpiliśmy do działania i, co tu dużo mówić, było zabawnie. Zdarzało nam się rozmawiać
z mieszkańcami, nie obyło się także bez wpadek.
Nie tylko dowiedzieliśmy się wiele o Witosie, ale także odkryliśmy kilka pomników ku pamięci
ofiar holokaustu, o których uwiecznienie na zdjęciach postarał się nasz szkolny foto-reporter.

. .. .
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	Czytam.pl – mimo dość topornej grafiki to jeden z nielicznych serwisów responsywnych (dostosowanych do urządzeń mobilnych), który chętnie przeglądam na swoim smartfonie. Poza tym oferuje całkiem sporą liczbę tanich książek z rabatem do 35%. Witryna proponuje wiele opcji dostawy (już od 2,99 zł) oraz możliwość wysyłki zagranicę. Osoby z Poznania mogą odebrać swoje zamówienie osobiście.
	Antykwariat Warszawski – świetne miejsce, z którego często korzystam z uwagi na duży wybór książek i starodruków do 1950 roku a także ciekawych okazów z literatury pięknej. Chwalę też sobie dbałość o książki oraz wyczerpujące opisy tytułów. Wpadałem też chętnie do stacjonarnego antykwariatu na Opaczewską (niedaleko Centrum Handlowego BlueCity), który całkiem niedawno zmienił lokalizację. Miłośników książek i bibliofilów znaleźć można teraz pod nowym adresem (przy ul. Tamka 45b) oraz niezmiennie przy Al.Jerozolimskich 55.  A.M


	JAK ZORGANIZOWAĆ KĄCIK CZYTELNICZY
	W DOMU?
	Lubisz czytać? Kochasz książki? A może jakieś inne określenie związane z literaturą do ciebie pasuje? W każdym razie ten artykuł jest dla Ciebie!
	Jest to tekst, który pokaże ci, jak w prosty sposób urządzić sobie małą czytelnię w sam raz do twojego pokoju. Oczywiście projektantem tej małej czytelni jesteś ty, ale nasze rady mogą ci w tym pomóc.
	Po pierwsze, do czytania potrzebne nam jest światło. Znajdźmy sobie miejsce najlepiej takie przy oknie.  A teraz coś do siedzenia…. Taka rzecz musi być wygodna! Czytanie ma nam przecież przynosić przyjemność. Niech to będzie jakieś siedzisko, takie np. jak na zdjęciu wyżej. Jeśli łóżko, na którym śpisz, nie stoi w dogodnym miejscu, to nasze posłanie może zastąpić wygodny, (duży) fotel… Oczywiście w kąciku czytelniczym może być biurko i wygodne krzesełko zamiast dużego fotela czy łóżka.  Światło nocą - lampka Lampka musi mieć odpowiednie ustawienie. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest to, aby nie zasłaniać sobie światła. Jeśli jesteśmy praworęczni, to światło powinno być po lewej stronie, a jeśli jesteśmy leworęczni, to światło powinno być po prawej stronie. Po drugie natężenie światła musi być dostosowane do naszych oczu
	Książki To co najważniejsze w naszym kąciku. Jak najbliżej naszego miejsca do czytania musi się znajdować regał na książki i to, co go wypełni. Jeśli chodzi o wybór książek, to sięgajmy po takie, które chętnie czytamy. Takie, które są dla nas ciekawe i wiemy, że warto przeczytać je jeszcze raz. Książki możemy układać dowolnie, jednak warto ustawiać je alfabetycznie. Wtedy na pewno szybciej je znajdziemy.  Miłego czytania.                                                 K.F

	Warsztaty redakcyjne
	Dnia 20.09.2015 r (wtorek) uczniowie klas 2 naszego gimnazjum udali się na warsztaty redakcyjne organizowane przez wydawnictwo Akapi Press, które odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.   Podczas zajęć rozmawialiśmy o wielu ciekawych rzeczach. Otrzymaliśmy rożne wskazówki. Wykonywaliśmy ćwiczenia. Jednym z nich było wymyślenie tematów do gazetki, a następnie przekształcenie ich na coś ''chwytliwego'', aby uczniowie jak i nauczyciele zwrócili na to uwagę. (np. nowości = zmiany na dzielni, sport= 3,2,1 start). Redagowaliśmy również zaproszenia na uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela w formie np. listu gończego. Dodatkowo po zakończeniu zajęć każdy z nas mógł zakupić sobie książki.   Uważam, że były to bardzo ciekawe warsztaty. Pani prowadząca (na co dzień redaktor wydawnictwa) opowiadała w bardzo interesujący sposób. Wiele się nauczyliśmy.

	Nasi na YouthMaSter
	Czym z założenia jest YouthMaSter? To obóz językowy w Starym Gierałtowie, gdzie posługując się językiem angielskim, uczestnicy poznać mają nowe kultury czy nauczyć się zarządzać czasem i myśleć przyszłościowo.
	A czym był YouthMaSter dla nas? To opóźniony pociąg, przesiadki i dłuuuga podróż, ale także świetna zabawa i integracja.W poniedziałek ok. południa nasza piętnastoosobowa grupka zebrała się na stacji kolejowej i czekała na początek podróży. Po dość nużącym dniu jazdy dotarliśmy do naszego celu- rysowała się przed nami górskie miasteczko, Stary Gierałtów. Otaczały nas cudowne widoki gór, lasy były wszędzie, czego nie można powiedzieć o zasięgu sieci komórkowych… Ale może to dobrze, bo ograniczony dostęp do sieci skłonił nas do bliższego poznania się albo odnajdywania pokracznych pozycji, tylko po to, by mieć te upragnione „trzy kreski”. Poza tym mieliśmy liczne zajęcia, integracyjne i nie tylko. Jednym z licznych założeń YouthMaSter’a było nauczyć nas o programach unijnych jak Erasmus plus czy pokazać nam, jak zarządzać własnym czasem. Sądzę, że dotrzymano złożonych nam obietnic. Poza tym, ważną częścią obozu była wielokulturowość, każdego dnia prezentowano nam rodzime kraje wolontariuszy- Łotwa, Dania, Portugalia, Rumunia, Indie. Dowiedzieliśmy się wiele na ich temat, było także wesoło, zwłaszcza przy łamańcach językowych z Danii.YouthMaSter zapewnił nam wiele rozrywki i wrażeń, dlatego też 16 września, gdy wracaliśmy do Piotrkowa, zastanawialiśmy się, dlaczego nie trwa dłużej.              Adam Jarocki

	Szlakiem piotrkowskich ulic...
	Czy wiecie, gdzie jest ulica Witosa? Cóż, my też nie mieliśmy o niej pojęcia, dopóki nie udaliśmy się tam razem z panią Iloną Piechocką-Pazurek. W sobotę 24.09 nasza niewielka grupka zebrała się o godzinie 10.00 przed szkołą i wyruszyła w kierunku przystanku, autobusem nr 2 dojechać w najdalsze zakątki Piotrkowa, szukając ulicy Wincentego Witosa. Dlaczego? Otóż, chcieliśmy, by mieszkańcy tej okolicy wiedzieli, kim był patron ich i czym zasłużył na własną ulicę. No właśnie, a czy wy wiecie, kim był Wincenty Witos? Podpowiedź: jego pomnik stoi tuż obok naszego gimnazjum. Witos był premierem naszego kraju w okresie zwanym „dwudziestoleciem międzywojennym”, wybieranym kilkakrotnie. Celem naszej eskapady było rozdać ulotki z informacjami na jego temat. Po odnalezieniu ulicy przystąpiliśmy do działania i, co tu dużo mówić, było zabawnie. Zdarzało nam się rozmawiać z mieszkańcami, nie obyło się także bez wpadek. Nie tylko dowiedzieliśmy się wiele o Witosie, ale także odkryliśmy kilka pomników ku pamięci ofiar holokaustu, o których uwiecznienie na zdjęciach postarał się nasz szkolny foto-reporter.


