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Dziękujemy,
że zgodziła
się Pani na
spotkanie z
nami.
Głównym
celem naszego
wywiadu  jest
zebranie
informacji na
temat książek,
które
najczęściej
wypożyczają
nasi
rówieśnicy.
Jakiego typu
książki cieszą
się
największym
zainteresowaniem
czytelników
MBP?
Nie da się
jednoznacznie
sprecyzować
jaki to typ.
Czytelnicy
sięgają

po różne
gatunki.
Ostatnio
dużym
zainteresowaniem
cieszy się
literatura
obyczajowa,
szczególnie
polska, ale
również
światowa. Są
miłośnicy
książek
historycznych,
wojennych,
kryminałów,
fantastyki.
Czytelnicy
sięgają
również po
ambitne
książki mające
głębię. Może
nieco rzadziej
sięgają po
poezję, bo nie
każdy ją
rozumie.,

ale są też i jej
miłośnicy.
Obserwujemy
czytelników, 
którzy
poszukują
wiedzy,
informacji o
swoich
pasjach.
O jakich
autorów
pytają
najczęściej
młodzi
czytelnicy?
Aby najpełniej
odpowiedzieć
na to pytanie,
podzielimy
czytelników na
grupy
wiekowe.
I grupa –
przedszkolaki.
Wśród tej
grupy
wiekowej
największym

powodzeniem
cieszą się
serie:
- Franklin,
Basia,
Martynka,
Smerfy, Mali
Odkrywcy,
Samochodzik
Franek,
Opowiem Ci
mamo.
Cieszymy się,
że przychodzą
do nas grupy
przedszkolne i
wspólnie
czytamy. (My
również
chętnie
możemy
przyjść do
szkoły i
wspólnie z
przedszkolakami
poczytać).
II grupa to
uczniowie
szkół

podstawowych.
Oni najczęściej
wypożyczają
lektury
 –
powodzeniem
cieszą się:
„Dzieci z
Bullerbyn”,
„Dynasta
Miziołków czy
„Mikołajek”.
Spoza lektur
powodzeniem
cieszy się
także seria
Martina
Widmarka „
Biuro
detektywistyczne
Lassego i Mai.
Jako przykład
podam, że w
czasie wakacji
przyszedł do
biblioteki
chłopiec, który
niebardzo
wiedział ,co

chce
pożyczyć.
Poleciłam mu
właśnie
książkę z tej
serii.
Początkowo z
dużą rezerwą
odniósł się do
tego wyboru,
ale już
kolejnego dnia
przyszedł po
następną
część i tak
było do końca
wakacji.
Czytelnicy tej
grupy
wiekowej
bardzo chętnie
wypożyczają
opowieści o
zwierzętach,
np. z serii
„Zaopiekuj się
mną”,
„Nudzimisie”, „
Cukierku

ty łobuzie”.
Bardzo chętnie
sięgają

                
                     Dokąd zaprowadziły książki Panią kierownik Miejskiej Biblioteki -Barbarę Nowak ?

Asy Wywiadu Między książkamiMJ MJ
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Pani Barbara Nowak to Absolwentka naszej Jedynki  :)

III grupę
młodych
czytelników
stanowią
gimnazjaliści.
Z przykrością
stwierdzam, że
gimnazjaliści
najrzadziej
sięgają po
książki a tym
samym
stanowią
najmniejszą
grupę
czytelników
naszej
biblioteki. Na
szczęście i
wśród tej grupy
są czytelnicy –
pasjonaci,
którzy
wypożyczają
szukają
książek
poruszających
trudne i bardzo
ważne

dla nich
sprawy, np.
miłość,
choroby,
uzależnienia,
problemy z
porozumiewaniem
się z dorosłymi
i tym podobne.
Jak wygląda i
jaki jest młody
czytelnik,
który
najczęściej
odwiedza
Bibliotekę?
Jest podobny
do was,
ciekawy
świata,
uśmiechnięty
albo
zamyślony.
Wygadany lub
nieśmiały...
Każdy jest na
wagę złota :)
Czy rozmawia
pani z
czytelnikami ?

Lubię
rozmawiać z
młodymi
czytelnikami, o
tym jak im się
podobała
książka. Sama
często przed
zamówieniem
książek do
biblioteki,
czytam
recenzje,
czytam
zakupione
książki, a
wszystko po to
by dać Wam
dobrą książkę,
która  Was
zainteresuje.
Dlatego
rozmawiam z
młodymi
czytelnikami o
książkach.
Lubię.kiedy Wy
sami

proponujecie
książki do
zakupu. Młodzi
czytelnicy są
naturalni, są
sobą, nie
zakłamani.
Dajecie nam
odpowiedź
nawet mimiką
czy książka
się wam
podoba. Są
młodzi
czytelnicy,
którzy są
zachwyceni,
zadowoleni z
książki, którą
zaproponowałam,
bo sami nie
wiedzieli co
pożyczyć. 
Czytanie
książek jest
niezwykle
rozwijające.
Uczniowie,
którzy

czytają mają
bogate
słownictwo i
wyobraźnię.
Dzięki
książkom  np.
Szymona
Radzikowskiego,
który pisze o
podróżach,
gdy
zamkniemy
oczy możemy
razem z nim
podróżować w
najdalsze
zakątki świata,
siedząc
wygodnie w
swoim pokoju.
Nie zawsze
sami możemy
jeździć po
świecie, a
książki
pozwalają
przenieść się
nam do innego
miejsca na
Ziemi.

Poprzez bajkę
można uczyć
się
rozpoznawania,
nazywania i
przeżywania
emocji.
Jakie lekcje
lubiła Pani,
kiedy była w
naszym
wieku?
Nauka
sprawiała mi
dużo
przyjemności.
Najbardziej
lubiłam
matematykę,
geografię,
wychowanie
fizyczne.

:) :)MJ FW
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Chodziłam tak
jak Wy do PSP
nr 1. Dlatego
Waszą szkołę
znam i bardzo ją
lubiłam. Lubiłam
również uczyć
się języka
polskiego,
ponieważ dużo
czytałam,
często
odwiedzałam
bibliotekę
szkolną oraz
biblioteki, które
wówczas
znajdowały-
jedna przy ul.
Hutniczej, druga
w MDK. Mam
takie
wspomnienie z
tym związane.
Do biblioteki w
MDK
przychodziłam
zawsze na
długo przed jej
otwarciem i
czekałam na
Panią Irenkę,
która tam
pracowała. Pani
Irenka
opowiadała o
baśniach tak
pięknie, że tym
zachęcała nas
do czytania i
powodowała, że
to miejsce
stawało się
magiczne. Jeśli
ktoś mnie pytał
w dzieciństwie
kim będę,
odpowiadałam,
że albo będę
zajmowała się
rekreacją
ruchową lub
będę
bibliotekarzem.

To były moje
wybory. I jak
widzicie moje
marzenia się
spełniły –
zostałam
bibliotekarzem i
tego zawodu nie
zmieniłabym na
inny.
Pani
wymarzony
dzień w pracy?
To pytanie
bardzo mnie
zaskoczyło.
Przypominam
sobie moment,
jak pracowałam
w czytelni dla
dorosłych w
bibliotece, która
znajdowała się
przy kinie
Ballada. Gdy
wchodziły nowe
matury i
uczniowie
musieli
przygotować
prezentacje,
mnóstwo
maturzystów
przychodziło
wówczas do
biblioteki w
poszukiwaniu
odpowiednich
materiałów. 

Pamiętam taki
obraz –
wszystkie stoliki
zajęte, kolejka
do
wypożyczania.
Byłam bardzo
zmęczona ale
bardzo
szczęśliwa i
zadowolona jak
widziałam to
zainteresowanie,
„ruch” książek,
wertowanie,
szukanie w
katalogach,
wyszukiwanie
informacji.
Wymarzony
dzień? Nie
wiem.
Największym
naszym
marzeniem jest
aby dzieci i
młodzież
zaczęła czytać.
Jaka była
ulubiona Pani
książka w
dzieciństwie?
Pamiętam kilka,
które były dla
mnie tymi
ulubionymi;
„Adelo zrozum
mnie”-

E. Niziurskiego,
książki Adama
Bahdaja, no i
oczywiście
seria
„Muminków”.
Pani ulubiony
bohater  z
książek?
Pan
Samochodzik
bohater serii E.
Niziurskiego.
Prowadzę Klub
Dyskusyjny dla
dorosłych i
ostatnio
zachwyciła
mnie książka
Katarzyny Boni
„Gambare.
Warsztaty
umierania”,
opowiadająca o
radzeniu sobie z
tragedią, którą
było tsunami w
Japoni. Moja
ukochana
książka to
„Moje drzewko
pomarańczowe”
J. M.
Vasconcelosa i
jej dwie kolejne

części; „
Rozpalmy
słońce” i „ Na
rozstajach”. 
Jak może
wyglądać
współpraca
między szkołą
a biblioteką?
Cieszyłyby
mnie spotkania
– cykliczne, z
uczniami, np.
raz w miesiącu
tu w bibliotece.
Zapraszam
również już dziś
na spotkanie
autorskie, które
odbędzie się we
wrześniu  My
również
chcemy Panią i
Panie tu
pracujące
zaprosić do nas
do szkoły, np.
na coroczny
Maraton 
Czytania, który
odbędzie się na
poczatku
nowego roku
szkolnego.
Cieszylibyśmy
się z udziału
Pań,w
organizowanych

przez Szkolny
Klub
Recencenta
oraz redakcję
szkolnej gazetki
„ Przybij piątkę”
inicjatywach
czytelniczych
promujących
czytanie wśród
uczniów naszej
szkoły.
Dziękujemy za
spotkanie,
wywiad i na
pewno
odwiedzimy
Bibliotekę
także podczas
wakacji. 

Buszujące w książkach MJ
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W środę przyszliśmy na zajęcia klubu recenzenta.Po
20 minutach wyszliśmy na podwórko szkolne,aby
pomalować krzesło.To miało być niezwykłe
,,Czerwone Krzesło'' z powieści Magiczne Drzewo.
Było nam potrzebne na czwartek, ponieważ właśnie
wtedy miał odbyć się Wielki Zjazd Wielbicieli tej serii
książek.Przy malowaniu było nie lada śmiechu ,bo
często jeden z nas chlapał przypadkowo drugiego.Po
wykonaniu tej czynności czym prędzej udaliśmy do
łazienki,aby zmyć plamy.Na szczęście zeszły
.Następnie udaliśmy sie na kolejne lekcje,których
dzisiaj było dużo.Następnego dnia krzesło
przyniesione przez panią bibliotekarkę i naszą panią od
polskiego zastaliśmy w sali polonistycznej,gdzie też
odbył się kongres.Wszyscy ubrani elegancko
zasiedliśmy na krzesełkach.Prowadzący imprezę-
nasz kolega Tomek,wcielił się w rolę niemal
idealnie.Teraz czas na prezentację projektów,które od
dwóch tygodni przygotowywaliśmy.Każda grupa
opisywała wybrany wcześniej temat z książki:.Wygląd
bohaterów,marzenia zrealizowanie przez magiczny
przedmiot,czas i miejsce wydarzeń,rola marzeń w
życiu itp. Po skończonym udanym Zjeździe Wielbicieli
każdy mógł usiąść na ,,Czerwone Krzesło'' i
wypowiedzieć marzenie.W tym czasie niektórzy
słuchali marzeń innych lub jedli poczęstunek.Na
następnej lekcji poszliśmy z naszą polonistką na
zajęcia z panią bibliotekarką. Było o tym co daje nam
czytanie oraz o wartościach,które ono niesie.To był
jeden z najlepszych dni w szkole.
M.Studnicki

Zorganizowaliśmy Zjazd Wielbicieli Książek Andrzeja Maleszki ,,Magiczne drzewo" i rozegraliśmy Hapenning
wokół opowieści o ,,Czerwonym Krześle " i  niezwykłym rodzeństwu, które dzięki niezwykłemu krzesłu przezyli
wielką przygodę !

Czarujemy !

Kolaż do książki J.Sady

Zakład literatury Przyjemnej Kukiego

MJ

J,S.

MJ
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Sięgnąłem po książkę „Czerwone Krzesło” kilka lat
temu i nie jest mi z tego powodu wstyd. Dlatego
postanowiłem, że zrecenzuję ci ją i postaram się do
niej przekonać.
Andrzej Maleszka, czyli autor tej książki, odkrył
sposób, jak ułatwić i umilić czytanie. Chodzi o sposób
pisania. Zdania są krótkie i dynamiczne dzięki czemu
łatwiej i przyjemniej się ją czyta. Język tej powieści nie
jest bardzo literacki, a jednak to on bardziej przemawia
do czytelnika.
Aby nie zdradzać ci fabuły, drogi czytelniku, opiszę ci
kilka rzeczy na które warto zwrócić uwagę czytając tę
książkę. Główne wydarzenia skupiają się wokół trójki
rodzeństwa i magicznego przedmiotu – krzesła
spełniającego życzenia. Z początku może wydawać
się to dziwne, lecz dzięki temu bohaterowie
przeżywaja niesamowite przygody , a spełniane przez
krzesło marzenia przekonują ,że i na marzenia trzeba
uważać.Kolejnym atutem książki jest to,że każdy
bohater jest inny, więc każdy czytający tę książkę
może znaleźć swojego ulubieńca. Wszystko dzieje się
dynamicznie,  a zwroty akcji potrafią zaskoczyć.
Książka porusza też problemy w rodzinie, takie jak
próba zdobycia uznania u starszego rodzeństwa przez
najmłodszego członka rodziny. Jedynym minusem tej
książki są ilustracje. Mimo dobrej jakości proporcje
niektórych elementów są źle dobrane a niektóre
pozycje bohaterów są robione na zasadzie „kopiuj-
wklej”. Powieść doczekała się również adaptacji
filmowej , co ja osobiście uważam za dobry pomysł.
Jeśli nie masz żadnego ciekawego zajęcia na ciepłe
lub chłodniejsze dni , weź tę książkę na wakacje 
Kto wie może dzięki temu ,że nie będziesz miał nawału
szkolnych obowiązków, odkryjesz prawdziwą ,
niewymuszoną przyjemność
czytania. 
Kacper Piotrowski Klub Recenzenta

                                            Ksiżżka , która znalazła swoich wielbicieli !

Zjazd wielbicieli ,,Magicznego drzewa"

Mamy swoje czerwone krzesło

Kadr z filmu -ekranizacja książki Magiczne (,,,)

MJ

S,S

:)
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                          Niezwykłe spotkanie pokoleń uczniów - wizyta pana Kazimierza Latawca w redakcji :)

 To było niezwykłe spotkanie !
Pan Kazimierz-dziadzio naszego redakcyjnego kolegi
Mikołaja -wspominał spotkanie z patronem naszej
szkoły. Opowiadał ,że pan Wacław Górski był
niezwykle eleganckim mężczyzną , cieszącym się
wielkim szacunkiem. Wszyscy zwracali się do niego :
profesorze. Kiedyś, kiedy pan Kazimierz był jeszcze
chłopcem , opowiedział panu profesorowi o swojej pasji
-lotnictwie. Niedługo potem otrzymał od profesora
książkę na ten temat:) 
  Niezwykle ciekawi byliśmy , jak kiedyś wyglądała
szkoła. Pan Kazimierz opowiadał ,że chodzenie do
szkoły było luksusem - nie każda rodzinę było stać ,
by posyłać dzieci do szkoły. Czasem nawet dzieci nie
miały obuwia i nie miały , jak przyjść do szkoły.
,,Książek też nie mieliśmy tyle , co Wy "- wspominał
pan Kazimierz. Nauczyciel cieszył się wtedy wielkim
szacunkiem, bo dysponował wiedzą , którą niełatwo
było wówczas zdobyć -nie było Internetu...
,, A i pisaliśmy atramentem ! " Każdy musiał go ze
sobą nosić w woreczku, ale służył nie tylko do pisania 
:) śmiał się pan Kazimierz. Zdarzało nam się
kolorować nim końce warkoczy dziewczyn.
Pan Kazimierz zapytany o ulubione lekcje -
rozpromienił się- wspominał ,że lubił się uczyć
geografii, historii, matematyki.
Pan Kazimierz żartował też ,że aż tak bardzo dawni
uczniowie  nie różnią się  od dzisiejszych. Ttak samo 
cieszyliśmy się z przerw i zabaw, zimą rzucaliśmy-
śnieżkami- ,,Sam kiedyś się tak bawiłem, niestety
niechcący trafiłem w kierownika szkoły "-  oberwało mi
się za ten wyczyn (...)
 Na pytanie : Jaką radę ma pan dla dzisiejszych
uczniów,pan Kazimierz powiedział : Uczcie się z
pasją, rozwijajcie swoje zainteresowania
 PS  Panie Kazimierzu , proszę przyjąć od redakcji
serdeczne -uczniowskie -pozdrowienie 
  

.

.
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Wierszyk na dzień taty:

Kochany tato zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest
fajnie:
i w deszcz i w słotę,w smutku,w
radosci
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci
dziękować,
skromny bukiecik kwiatów
darować.

                              Klaudia Stefaniak

.

.

Mój tata ma na imię Marek. Pracuje na budowie. Tatuś ma blond włosy i
piękne niebieskkie oczy. Jest tęgi. Tata ubiera się modnie i oryginalnie.
Bardzo go kocham, bo jest opiekuńczy. Oliwier VIb 

Mój tato jest bardzo mądry i niczego się nie boi, (przynajmniej tak mówi).
Jest miły i pomocny, ale potrafi się porządnie zdenerwować.
  Cieszę się, ze tego, że mój tata stara się zawsze wrócić wcześniej z
pracy i ma dla nas czas. Zwykle spędzam z nim czas, siedząc przy stole i
rozmawiając na różne tematy. Kacper P. VIb

Mój tato ma na imię Marek i bardzo go kocham. Podziwiam go za to,że
zawsze mi pomoże i staje w mojej obronie. Nigdy mnie nie zawiódł,
dlatego mu ufam. Jest zabawny i ma poczucie humoru, lubię kiedy mnie
rozśmiesza. Cechuje go też uczciwość i odwaga. Karol S. VIb

 Podaruję tacie statuetkę za rolę SUPER TATY. Już ją kupiłam. Podaruję
mu też poduszkę, na której jest napisane: KOCHAM CIĘ TATO ZA
WSZYSTKO OD JESSICY     Jessica z VIb

Drogi tato, dziękuję Ci za poświęcony mi czas. Najbardziej lubię w Tobie
to,że jesteś: zaradny, cierpliwy i mnie kochasz. Chciałbym być taki jak Ty.
Twój kochany syn Tomek S. VIb

                                                               
                                                                NIE ZAPOMNIJ ZŁOŻYĆ TACIE ŻYCZEŃ!

.

.
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Marzenia i plany na wakacje  nauczycieli:

Pani Ela Paruch:
Chciałabym spędzić wakacje tam,gdzie jest cicho i spokojnie;gdzie jest woda i nie ma ludzi;gdzie można
poczytać książki.

Pani Agnieszka Kawa:
W tym roku wybieram się do Belgii.
Bardzo lubię jeździć nad Polskie Morze w gronie najbliższych przyjaciół.Lubię chodzić po parkach linowych i
przeżywać ekstremalne przygody.

Pani Dorota Zagulska:
Chciałabym wyjechać w jakiejś egzotyczne miejsce,gdzie jest piaszczysta plaża;ciepła woda,są
muszelki.....uwielbiam lazurowy błękit oceanu stykający się z horyzontem nieba;szum fal wbijających się o
muszle.

Pani Dorota Kochan:
Marzę o tym aby polecieć do mojej siostry;do Stanów Zjednoczonych,ponieważ bardzo za nią tęsknię
i chciałabym się z nią zobaczyć.

Pani Grażyna Merkiel:
W tym roku wybieram się do Czarnogóry nad morze ,aby poczytać książki,odpocząć i do was wrócić...
Uwielbiam  ciepłe kraje, takie jak Chorwacja Jest tam zawsze piękna pogoda i gorące morze.

W wakacje bardzo chciałabym wybrać się do Włoch.
To bardzo ciepły kraj, woda jest gorąca i można w niej
spędzić cały dzień. W tym kraju są wspaniałe zabytki.
Będąc tam na pewno chciałabym zwiedzić Koloseum i
płac św.Marka. Urokliwe uliczki Wenecji są piękne...
chciałabym zobaczyc te urokliwe zakątki i przepiękne
kamienice, usiąść w kawiarence i jedząc lody
wsłuchiwać się w rozmowy Włochów. Kolejnym
etapem mojej podróży byłaby Krzywa Wieża w Pizie.
Mieszkałabym tam w małym domku z widokiem na
morze. Bardzo chciałbym poznać przepisy na pizzę ,
jaką robią we Włoszech. Słyszałam od rodziców, że
jest pyszna. Uważam, że Włochy są bardzo pięknym,
urokliwym i fascynującym krajem.Gabrysia B.VIb

                      

                       Wakacyjne wojaże

.
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     Podsumowanie pracy Redakcji przebiegało
     w miłej atmosferze. Redaktor z Asami Wywiadu

.

Redakcja na lodach

                     
                   Angielski w podróży

Nawt nam to wychodzi :)

Go straight on/ ahead -idź prosto przed siebie
Turn left/ right into- Skręć w lewo
Go for (100) metres- idź 100 metrów
Take the first/second left /right - Skręć w
pierwszą /drugą ulicę w lewo/prawo
At the crossroads- na skrzyżowaniu
At the traffic lights- na światłach 
Go across the street- przejdź przez ulicę 
Go till you see...- idź, aż zobaczysz...
It is on your left/right - to jest po stronie lewej/prawej

Mam rezerwację na dwa pokoje. – I’ve got a
reservation for two rooms.

Gdzie jest restauracja? – Where is the restaurant?

Czy są wolne pokoje? – Are there any vacant
rooms?

Where can I find a hotel/a bank/a hospital/a
supermarket? - Gdzie jest hotel/bank/szpital/sklep?

How do I get to the train station/the airport/the
police station? - Jak dotrzeć na dworzec
kolejowy/lotnisko/posterunek policji?

                                                                  ANGIELSKI W PODRÓŻY
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