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Złote myśli naszych
czytelników:

„W książce
możesz się
zanurzyć,

a w Internecie…
tylko       

posurfować"         
             Patrycja

Słowik,  klasy  IVa Patrycja Słowik

                                                                                                                                                                                       
Ostatni numer w tym roku szkolnym - numer specjalny, dla przekory wcale nie poświęcony wakacjom, ale 
książkom.                                                                                                                                                                       
     Przed nami podróże - małe i duże. Wakacyjne przygody, czas zabawy, kąpieli w morzu, czas górskich
wędrówek, spływów kajakowych  i czas leniuchowania!  Do plecaka warto zabrać ze sobą ciekawą książkę.
Fajnie będzie usiąść pod drzewem w letnie leniwe popołudnie i zanurzyć się  w  tym książkowym świecie... 
W  numerze prezentujemy naszych uczniów, którzy polecają ciekawe książki właśnie na wakacyjny czas. 
Koniec roku szkolnego to okres rożnych podsumowań. Zobaczcie które klasy otrzymały tytuł najlepiej czytającej
klasy i poznajcie najlepszych czytelników naszej szkolnej biblioteki. 
                                                                                                                                                                                       
   Wszystkim przyjaciołom i wiernym czytelnikom naszej  gazety życzymy słonecznych wakacji!                         
                                                                                                                                               Redakcja

     Najlepsi czytelnicy biblioteki w roku szkolnym 2017/2018 to:
Jakubczyk Aneta, Płonka Julia,Dyrbuś Mateusz, Wachowska
Oliwia,Słowik Patrycja, Czerner Mateusz,Kotwica
Jowita, Nowak Łukasz.
                                                                                                           
   Najlepiej czytające klasy to: klasa Ia i IVa.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy wielu ciekawych przygód w
świecie książki!
                                                                                                           
      Galerię najlepszych zobaczycie na następnej stronie.

           
               Wakacje z książką w plecaku!

Redakcja

                 "Kurier Jedynki"
   Gazetka Szkoły Podstawowej nr 1 im.     
                       Jana Pawła II
         w Czerwionce-Leszczynach

Redakcja: Alicja Tokarczyk, Jakub
Bobrek, Jakub Muras, Natalia Peikert,
Anna Sadowska.

Opiekun: Mirela Kluczniok
M.K.
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Najlepsi czytelnicy

Oliwia i Jowita Patrycja

Anetka Mateusz Łukasz

Julka Mateusz Nasza biblioteka
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Przeczytajcie koniecznie w te wakacje!

      Jeff Kinney  - Dziennik 
                    cwaniaczka"     

      Przykra prawda
 
          Polecana przez mnie książka
jest jedną z dziesięciu części
"Dziennika Cwaniaczka". Czytając
ją śledzimy losy gimnazjalisty,
Grega Heffleya.  bohater mieszka z
niezwykle zabawna rodzinką i ma
same problemy, m. in. jest
pokłócony z przyjacielem,
otrzymuje złe oceny, narzeka na
niepowodzenie u dziewczyn.
Zwykle, kiedy stara się wybrnąć z
kłopotów, wpada w jeszcze
większe tarapaty. Czy w się
skończy? Jakie życiu Grega
wszystko dobrze czekają go
przygody? Jeśli chcecie się tego
dowiedzieć, koniecznie
przeczytajcie te książkę! zapewne
sięgniecie po kolejne części
"Dziennika Cwaniaczka". dodam,
że podczas czytania można się
pośmiać, gdyż Jeff Kinney napisał
tę książkę żywym i zabawnym
językiem. Polecam ja wszystkim,
którzy lubią dobry humor, przygody
i szybką akcję.  
          
             Alicja Potuszyńska

Władysław Bełza: "Kto ty jesteś?
Polak mały!"

Polecam tę książkę wszystkim
miłośnikom wierszy. Wiersze
przypominają nasze polskie

tradycje i opowiadają o ważnych
momentach z historii Polski. 

Polecam!                                           
       Małgosia Michalik

C. S. Lewis: Opowieści z
Narnii "Srebrne krzesło".

 

         Akcja książki zaczyna się w
szkole. Julia Poe jest
prześladowana przez dręczycieli.
Eustachy opowiada Julii i Narnii
oraz Aslanie. Na wzgórzu niedaleko
szkoły, zauważają bramę do krainy
Aslana, która okazuje się być
otwarta.
Julia i Eustachy odwiedzają krainę
Aslana. Obydwoje dostają poważne
zadanie do wykonania- muszą
odnaleźć zaginionego przed laty
królewicza Narnii. Dzięki znakom
Aslana mają szansę sprowadzić
syna Kaspiana z powrotem do
domu. W towarzystwie
Błotosmetka stawiają czoła złu w
tajemniczym podziemnym świecie.
Jeśli chcecie wiedzieć o co chodzi
z tym srebrnym krzesłem, w imię
Aslana wzywam was do sięgnięcia
po tę książkę. 
                                Michał Słupik
Mark Cheverton :"Inwazja"

    Książka opowiada o przygodach
chłopca o imieniu Gameknight 999
w Minecraft. Pewnego dnia za
pomocą urządzenia swojego ojca
trafia do Minecrafta.                         
   Musi tam walczyć z potworami i
królem potworów Erebusem.
Pomagają mu w tym: przyjaciel
Shawny oraz Twórca.                     
 Powieść tylko do Minecraftersów:)
Polecam na wakacje!
                           Łukasz Nowak

Alicja

Michał

Małgosia

Łukasz
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Przeczytajcie koniecznie w te wakacje!

Holly Webb:Figa tęskni za domem i
inne książki z serii: Zaopiekuj się
mną" - polecam Hania
Ciepielowska

Michael Scott: "Mag, sekrety
nieśmiertelnego Nicolasa
Flamela"
Bardzo ciekawa powieść
fantastyczna z wartką akcją i
niesamowitą fabułą zawierającą
przeplatające się między sobą
skrawki mitologii. Powieść
opowiada o bliźniętach z
przepowiedni, które miały
powstrzymać przed dostaniem się
księgi Maga Abrahama, w ręce
klanu Mrocznych Starszych.
Bliźnięta za pomocą czarodzieja
Nicolasa Flamela starają się
odzyskać księgę z rak złego
nekromanty doktora DEE, którego
od wręczenia księgi Mrocznym
starszym powstrzymują zaledwie
dwie strony wyrwane przez
bliźnięta. Polecam wszystkim
miłośnikom fantastyki i powieści
przygodowych. Jakub Bobrek

Rene Goscinny i Jean-
Jacques Sempe. "Nowe

przygody Mikołajka"
                                                         
       Chciałabym zainteresować
wszystkich czytelników fajną i
ciekawą książką pt: "Nowe
przygody Mikołajka" autorstwa
Rene Goscinego i Jean- Jacques
Sempe. Książka, to 80 różnych
historyjek, a każda z nich
przyozdobiona jest śmiesznym
rysunkami. W każdej historyjce
głównym bohaterem jest tytułowy
mikołajek, który przezywa wiele
ciekawych przygód, kończących
się zawsze zabawną sytuacją. W
gronie przyjaciół Mikołajka zawsze
jest wesoło, czytelnik śmieje się,
chociaż naszym bohaterom nie
zawsze jest do śmiechu! Do
najbliższych przyjaciół Mikołajka
zalicza się Alcest, który ciągle je, 
Gotfryd dzielący się swoimi 
zabawkami i Euzebiusz, który lubi
się bić ale tylko z przyjaciółmi, bo
jest nieśmiały. "Nowe przygody
Mikołajka wciągają w taki sposób,
że nie zamkniesz książki, aż nie
przeczytasz ostatniej strony.
Zdarzyć się tez może, że będziecie
wracać do tej pozycji wiele razy,
gdyż potężna dawka humoru i
uśmiech jest tu gwarantowany.
Polecam serdecznie tak samo
małym jak i dużym czytelnikom,
którzy czasem chcą się oderwać
od szarej rzeczywistości i po prostu
się pobawić.                                     
                                                         
                           Alicja Tokarczyk

S. Meyer: "Zmierzch"
     "Zmierzch" to porywająca
opowieść o miłości, łącząca cechy
horroru i romansu.
Siedemnastoletnia Izabella ,
przeprowadza się do ponurego
miasteczka w stanie Washington.
Tam spotyka tajemniczego i
niezwykle przystojnego Edwarda 
Chłopak, jak się okazuje ma
niezwykłe zdolności. Izabella usiłuje
poznać jego mroczne sekrety, nie
zdaje sobie jednak sprawy, ze
naraża  siebie i swoich najbliższych
na niebezpieczeństwo. Już
niedługo może nie być  odwrotu....   
               Polecam tę książkę
osobom lubiącym groźną,
romantyczną i fantastyczna akcję.

Dorota Jędrzejewska.               
                           

Dorota

Jakub

Alicja
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