
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Zawierciu
ul. 11 Listopada 22
42-400, Zawiercie

Numer 28 01/18

Agnieszka w bibliotece

Ferie zimowe to okres, na który wszyscy czekamy z utęsknieniem. Już
niedługo nasze marzenia o wolnych dniach od szkoły spełnią się. Część

z nas spędzi je na zimowiskach  i u rodziny, ale większość zostanie w
domu. Od nas samych zależy czy spędzimy je przed telewizorem, z

komórką w ręku czy przy komputerze.

L. Kuszak
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MIKOŁAJ REKOMENDUJE
MIKOŁAJ POLECA

FERIE W MIEŚCIE

LEWIATAN to pierwsza część trylogii Scotta Westerfelda z gatunku scence fiction. Opowiada o
przygodach dwojga nastolatków. Pierwszym z nich jest Aleksander, który pochodzi z dynastii
Habsburgów. Prowadzi bardzo beztroskie życie do czasu śmierci rodziców. Wraz z garstką swoich
ludzi zmuszony jest do ucieczki i ukrycia się w Szwajcarii.
Drugą bohaterką jest Deryn, która marzy o dostaniu się do floty powietrznej. Aby spełnić to marzenie
musi ukrywać to, że jest dziewczyną. W trakcie poboru na kadeta dochodzi do sytuacji, która zmieni
całkowicie jej życie. Aleksander i Dery spotykają się, ale jak potoczą się ich losy dowiecie się, gdy sami
przeczytacie książkę. Serdecznie polecam. Sam chętnie przeczytam kolejne części. Miłej lektury.

Mikołaj Matyszczyk

Myślę jednak, że wielu z moich kolegów będzie aktywnie spędzać swój wolny czas. Na pewno dużą
atrakcją będzie lodowisko, na którym spotkamy się, aby pojeździć na łyżwach, ale też żeby zwyczajnie
pogadać. OSiR jak co roku będzie organizował wiele turniejów dla dzieci i młodzieży. Będą dostępne dla
nas basen i siłownia. Gorąco polecam aktywne spędzanie ferii – atrakcji będzie naprawdę dużo.
Zachęcam was również do przeczytania dobrej lektury. Aktywność umysłowa jest równie ważna jak
fizyczna. W naszej bibliotece jest wiele takich książek.

Mikołaj Matyszczyk
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PAN ZBIERAŃSKI PROPONUJE

Mgr inż. Michał Zbierański jest nauczycielem matematyki i pracuje w naszej
szkole już prawie 10 lat. Jego pasje i zainteresowania to matematyka,
matematyka i matematyka oraz sport – piłka nożna (kibicowanie).
- A czy czyta Pan jakieś książki?
M.Z.- Oczywiście, pod warunkiem, że są to książki matematyczne lub o
matematyce.
- Jakie książki dotyczące tej dziedziny poleciłby Pan swoim znajomym?
M.Z.- Polecam książkę „Głowa do liczb” dr Barbary Oakley każdemu
nauczycielowi, a zwłaszcza humanistom. Autorka pokazuje nam na
konkretnych przykładach, jak można przekształcić swój umysł, jak go
zaprogramować, aby opanować nauki ścisłe.

Kolejną pozycją, którą chciałbym polecić, jest komiks „Księżycowi
marzyciele” Cedrica Villaniego i Baudoiniego. Jest to historia z okresu II
wojny światowej. Rekomenduję ją starszej, młodzieży oraz dorosłym.
Oprócz wątku historycznego autorzy dużą uwagę poświęcają działaniom i
wynalazkom naukowców (fizykom, matematykom i innym), którzy
niejednokrotnie w makabryczny sposób wpływali na losy wojny. 

Dziękuję za poświęcony czas i rekomendację książek. Życzę udanych ferii
zimowych.

Agnieszka Klimek

mgr inż. Michał Zbierański L.Kuszak



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 28 01/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGaGim - Gazetka Gimnazjalisty

BARTOSZ POLECA

AGNIESZKA REKOMENDUJE

,,Magiczne Kino” jest książką autorstwa Joanny Kmieć. Posiada ona 120
stron, a jej wydawcą jest Akapit Press. Zaciekawiła mnie tematyka książki.
Czytałem już podobne, które jak się okazało bardzo polubiłem. Z tego
powodu postanowiłem sięgnąć i po tę książkę. 
Lektura ta jest przykładem książek z gatunku fantasy. Głównymi bohaterami
są Oliwer i jego cioteczna siostra Tosia. Zamierzają spędzić wakacje w
starym kinie, które ich matki pragną przerobić na biuro. Wkrótce okazuje się,
że stary budynek skrywa wiele tajemnic, a ofiarą jednej z nich pada
dziewczyna i jej rówieśnik. Oboje muszą ocalić się spod działania klątwy.
Najbardziej spodobały mi się postacie głównych bohaterów. Z jednej strony
mamy żartownisia, który uwielbia tajemnice, z drugiej natomiast poukładaną
nastolatkę.
Książka ta wyróżnia się krótkimi rozdziałami, niekiedy kończącymi się na
jednej stronie . Uważam, że ,,Magiczne Kino” mogłoby spodobać się
osobom interesującym się gatunkiem fantasy, w szczególności czytelnikom
z klas IV - VI.

Bartek Pałęga

Książka Agnieszki Mielech skusiła mnie swoją innowacyjnością. Jest to
moja pierwsza przeczytana powieść, w której do prozy dołączone są
komiksy. Jest ona nietypową, wesołą książką dla dzieci. Oryginalności
nadaje jej potoczny język, którego używamy na co dzień. Występują w nim
kolokwializmy typu LOL, czy też odniesienia do współczesnych realiów, tzn.
wycieczek do McDonalda, powszechnego używania Instagrama czy obsługi
aplikacji “Boomerang”. 
Tytułową bohaterką książki, jest Emi, a właściwie Stanisława Emilia Gacek.
Mieszka ona z rodzicami na Bateryjce w Gackowie. Przy czym warto
wiedzieć, że nazwa miejscowości bierze się od jej nazwiska. Jest ona
założycielką Tajnego Klubu Superdziewczyn i jednego Superchłopaka,
którego członkami są Aniela, Faustyna, Flora oraz Franek. Są oni
nierozłącznymi przyjaciółmi i na każdą wyprawę wybierają się całą paczką.
W ten sposób ekipa nastolatków trafiła nad morze. Podczas wyprawy Emi
spodziewała się urodzinowego prezentu w postaci prawdziwego psa rasy
Cavalier King Charles Spaniel. Podczas spaceru przyjaciele zupełnie
przypadkiem, odnajdują takiego psiaka przy lesie. Jak zakończy się
przygoda z psiakiem, który zamieszkał w komórce pod schodami, dowiecie
się czytając książkę.
Polecam powieść “Psy czy koty? Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”
każdemu czytelnikowi, ze względu na jej unikalność. Bardzo polubiłam tę
książkę i z trudem oddam ją do biblioteki. Jest ona niczym bajka,
zawierająca wiele morałów. Zachęcam do przeczytania! Naprawdę warto!

Agnieszka Klimek

Agnieszka Klimek

Bartek Pałęga

L. Kuszak

L. Kuszak
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