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Czytanie wciąga – czytanie uczy – czytanie bawi. Harry
Potter w Gimnazjum nr 2 Noblistów Polskich 

Harry Potter i Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa.
Magiczne połączenie.

Magia i wszystko
staje się możliwe..

h

Harry Potter wciąż
uczy, bawi, czaruje
i zachęca do
lektury. Każda
część z serii J.K.
Rowling zaskakuje i
wciąga do świata
magii. Az chce się
więcej i więcej.
Fanów tak

znakomitej literatury
przybywa. Projekt
edukacyjny okazał
się bardzo dobrym
pretekstem do tego,
by wciągnąć
wszystkich
uczniów naszej
szkoły do świata
magii i czarów

Harrego Pottera,
który choć
rozsławiony już na
wszystkie cztery
strony świata
jeszcze nie zawitał
do Wszystkich. To
dobra okazja by
dać się zaczarować
i otworzyć Komnatę
Tajemnic.. 

 Gimnazjaliści
Przedszkolakom
czyli kurs zaklęć 
i wprowadzenie 
w świat magii.
Postanowiliśmy
zaczarować
również Tych
najmłodszych 
i pełni
zaangażowania 
i magicznych mocy
odwiedziliśmy

przedszkole. Tam
dzieliliśmy się
niesamowitą
magiczną wiedzą
wprost ze stronic
cyklu o Harrym
Potterze. Ola,
Sandra i Patrycja z
klasy 2 c wiedziały
jak obudzić świat
wyobraźni u
maluchów. Hokus
pokus... 
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Kto czyta żyje podwójnie
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HARRYY
POTTER

INSYGNIA
ŚMIERCI

Są czary..
Jest magia..

"Co ma być to
bedzie, a jak
już bedzie to
trzeba sie z
tym zmierzyć -
powiedział
Hagrid".
  Harry Potter 
i Czara Ognia.

CZYTAJ!
CZYTANIE
WCIĄGA.. 

  OKAZJA
  Najtańsza i
najszybsza
miotła
  w twojej
okolicy!
  Do nabycia za
jedyne 99
galeonów!
  Zadzwoń już
dziś!
  Tel. 33333333

Jeśli ktoś kocha
nas aż tak
bardzo, to
nawet jak
odejdzie na
zawsze, jego
miłość będzie
nas zawsze
chronić.

J.K. Rowling
Harry Potter 
i Kamień
Filozoficzny

01.03.2017r.
uczniowie klas
3a i 3c wzięli
udział
w wykładzie
poświęconym
Harry'emu
Potter'owi. Ci
którzy jeszcze
nie czytali
książek mogli
posłuchać 
o przygodach
młodego
czarodzieja 
i zdecydować
czy świat magii
to również ich
świat... 

Quidditch w Polsce brzmi absurdalnie? 
Zapewne nie do uwierzenia! Wydaje wam się, że mogli
w niego grać tylko czarodzieje ze świata Harry'ego
Pottera? Nic bardziej mylnego. W styczniu odbyły się
finały miejskie szkół gimnazjalnych 
w quiddich'u chłopców.Wielu z nas, czytając czy
oglądając przygody Harry'ego i jego przyjaciół, marzyło
o tym, aby móc zagrać w quidditcha. Okazało się, że
nic nie stoi na przeszkodzie! 
Nasza drużyna stanęła na podium plasując się na
trzecim miejscu. Całej ekipie sportowej dziękujemy za
udział , sportowa walkę , reprezentowanie szkoły 
i życzymy dalszych sportowych sukcesów. A zatem
znowu zadziałały czary.. Zobaczcie jak znajomość
lektury połączyła się ze sportem.. Przecież to czysta
magia..

Nadchodzi czas, kiedy będzie trzeba wybrać między
tym co dobre, a tym co łatwe.
Harry Potter i Zakon Feniksa

"Otworzył oczy.
Snape patrzył
na niego z
przerażeniem.
- Chroniłeś go,
utrzymywałeś
tak długo przy
życiu tylko po
to, by umarł we
właściwym
momencie?
-To cię tak
szokuje,
Severusie? A ilu
ludzi umarło na
twoich oczach?

- Ostatnio tylko
ci,których nie
byłem w stanie
ocalić- odparł
Snape,wstając.
- Wykorzystałeś
mnie.
- To znaczy?
- Szpiegowałem
dla
ciebie,kłamałem
dla ciebie,
narażałem dla
ciebie życie..."

"...a wszystko to
robiłem , by
zapewnić b
bezpieczeństwo
synowi Lily. A
teraz mówisz
mi, że
hodowałes go
jak prosiaka na
rzeź...
- To bardzo
wzruszające,
Severusie-
powiedział z
powagą
Dumbldore.-

A więc w końcu
dojrzałeś do
tego, by
przejmować się
losem tego
chłopca?
- Jego losem?-
wykrzyknął
Snape.- Expecto
patronum!
Z końca jego
różdżki
wystrzeliła
srebrna łanai."

P

         Finały miejskie szkół gimnazjalnych 
               w guiddich'u chłopców. 
            Nie mogło nas tam zabraknąć!!!

Harry
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Harry Potter

Harry Potter

Czytamy

Na sportowo


