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WESOŁYCH ŚWIĄT!

Miło nam poinformować, że nasza szkoła
przystąpiła do Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu
biblioteka szkolna mogła wzbogacić się o
326 książek. Są to lektury oraz nowości
wydawnicze i bestsellery, książki
poczytnych autorów. Wpływ na ich wybór
mieli wszyscy: nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice.  
Tak ciekawie doposażony księgozbiór
pozwala uczniom miło spędzać czas,
dostarcza radosnych emocji, wielu
wrażeń, rozbudza zainteresowania.

1. Czytanie pomaga
nam rozwijać
myślenie, język i
słownictwo.
2. Uczymy się
wyrażać myśli,
uczucia, rozumieć
innych, poszerzamy
wiedzę o
innych krajach,
kulturach, historii,
przyrodzie, o
wszystkim, co nas
interesuje.

3. Wzrasta zasób
słów i pojęć.
4. Czytanie pozwala
odnieść sukces nie
tylko w szkole, ale
procentuje i
pozwala odnieść
sukces w dorosłym
życiu.

Boże Narodzenie
tuż, tuż...
Tegoroczne święta
będą inne niż
poprzednie.
Przyjdzie nam
przeżywać je w
cieniu pandemii
koronawirusa. Ale
nie poddawajmy
się! Zróbmy
wszystko, aby w
naszych domach
jak zwykle
zapachniało
choinką, w Wigilię
na stole pojawiło
się 12 potraw i
wszyscy byli
szczęśliwi i weseli.

Niech nadchodzący
Nowy Rok odmieni
rzeczywistość,
niech po pandemii
pozostanie tylko
wspomnienie! 
Życzymy Wam,
Drodzy Czytelnicy,
przede wszystkim
zdrowia, w dalszej
kolejności
spełnienia planów i
zamierzeń oraz
spotykania na
swojej drodze tylko
dobrych ludzi.
           Redakcja

Autor kartki - 
Laura Ozga

Nowe książki

                  Narodowy 
      Program Czytelnictwa

Co zyskujemy,
czytając książki?
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Rodzicu, zachęć swoje
dziecko do czytania!

Podstawowym celem podejmowanych przez
naszą szkołę działań jest upowszechnienie wśród
dzieci i młodzieży czytania książek. 
Sprzymierzeńcami nauczycieli w tej kwestii mają
stać się rodzice. 
Umiejętność czytania jest jedną z najważniejszych
umiejętności, w jaką musimy dziecko wyposażyć, by
mogło odnosić sukcesy zarówno w szkole, jak i w
późniejszym życiu.
Nawyk i potrzeba czytania wykształca się  u dziecka
już w okresie dzieciństwa. W tym momencie
największym autorytetem dla naszych milusińskich są
rodzice. Dzieci, obserwując swoich czytających
rodziców, chętniej sięgają po książki. Powstaje w nich
potrzeba kontaktu z książką oraz chęć naśladowania
rodziców.  Dziecko, które nie rozumie czytanego
słowa, które ma mały zasób słownictwa, nie jest w
stanie czytać ze zrozumieniem. Pamiętajmy, że język
jest narzędziem myślenia, również matematycznego. 
Tym samym dziecko, które słabo czyta, będzie się
słabo uczyć. Biegłość w czytaniu czyni dziecko
zdolnym do dalszego kształcenia. Dzieci mają kłopoty
z nauką, gdyż nie potrafią czytać ze zrozumieniem.
Stąd też wielkim zadaniem szkoły i domu jest
wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie,
aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka
zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby
dziecka- emocjonalne i intelektualne.  (R.Język)
                                                                                  

   Dominika Wójcika z klasy czwartej 
              odezwa do Kolegów 
               i wiersz o czytaniu :)

Drodzy Koledzy!
Polecam Wam do przeczytania książkę pt. "Kajtuś
Czarodziej" Janusza Korczaka. Bohaterem jest mały
Kajtuś, który pragnie zostać czarodziejem. Marzenie
jego spełnia się. Zaczyna czary od zamiany kredy w
mydło, potem sprawia, że ludzie chodzą do tyłu...
Pomysłów na ciekawy świat ma Kajtuś o wiele
więcej... Koniecznie przeczytaj tę książkę i wraz z
bohaterem przenieś się w niezwykły świat fantazji. :)
         Jak to z czytaniem było...
Czytaj książki...mówi mama,
bo sama by czytać dużo chciała. 
A ja mam opory, po co czytać te utwory.
Grzecznym chłopcem być chciałem, 
więc wziąłem i czytałem.
Uwierzcie mi koledzy, tak się zaczytałem, 
że do szkoły zaspałem.     

Poradnik dobrych relacji rodzinnych
opracowany przez uczniów klasy siódmej.
Wspólne przebywanie pod jednym dachem większej
liczby członków rodziny często rodzi kłótnie,
niepotrzebne konflikty. Jak temu zaradzić? Można
podjąć następujące kroki:
1.Wspólne spacery.
2. Ograniczenie korzystania z telefonu przez dzieci.
3. Jeden wieczór z grami planszowymi.
4. Słuchanie siebie nawzajem.
5. Wspólne gotowanie, pieczenie.
6. Wspólne posiłki w miarę możliwości.
7. Ograniczenie oglądania telewizji.
8. Włączanie dzieci w obowiązki domowe.
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Książka opowiada o wiedźmie i ludziach,którzy
wierzyli, że w pobliskim lesie mieszka okrutna
wiedźma, której gniew może poskromić tylko
najmłodszy mieszkaniec złożony jej w ofierze. Ludzie
bardzo przeżywali z powodu straty dzieci,ale tak
mocno wierzyli w złą wiedźmę, że oddawali je bez
gadania.Co roku pozostawiali niemowlę w lesie, licząc
na to,że w zamian za życie niewinnego dziecka
powstrzymają wiedźmę przed terroryzowaniem
miasta. Lecz stara Xan była dobra,a dom w lesie
dzieliła z mądrym potworem Glerkiem i smokiem
Fyrianem ze skrzydłami, który był wielkości
przerośniętego motyla. Xan ratowała porzucone
tzw.,,dzieci gwiazd'' , sama wybierała i oddawała je
pod opiekę rodzinom, które mieszkały po drugiej
stronie lasu. Las był niebezpieczny, dlatego
Xan zrobiła własną drogę,idąc nią odnajdywała zwykle
płaczące dziecko,któremu zawsze spieszyła z
pomocą. Zbierała gwiezdny blask i karmiła nimi
niemowlęta. Jednemu z nich przypadkiem daje do
wypicia blask księżyca, napełniając je magią o
niewyobrażalnej mocy. Tym razem stało się inaczej,
urok dziecka oczarował starą Xan, postanowiła więc,
że zabierze dziewczynkę do siebie i wychowa ją...
Chcesz wiedzieć, co się stało dalej - koniecznie
przeczytaj ten utwór! (Sławek Wójcik, kl. 4)

"Dziewczynka, która wypiła
księżyc" to książka polecana
przez Sławka z klasy czwartej 

  ,,Strażnicy zamku Penhallow
ukryte schody” to moja ulubiona
ksiązka.  Autorką utworu jest 
Holly Webb. Pola ma tajemniczą
moc i może porozumiewać się z
pluszowymi pieskami.
Dziewczynka powoli odnajduje
się w nowej szkole oraz poznaje
przyjaciółki Lucy i Martę. Lucy
jest bardzo miła, koleżeńska i
zabawna, Marta jest bardzo
niedobra i robi wszystko, aby
rozdzielić Polę i Lucy. Pewnego
dnia Pola zaprasza Lucy do
zamku Penhallow.  Jeśli chcecie
dowiedzieć się co będzie dalej
musicie koniecznie przeczytać 
tę książkę. (Ola Osysko, kl.4)

Ola Osysko poleca do przeczytania książkę 
,,Strażnicy zamku Penhallow ukryte schody”autorstwa Holly Webb

Książka Ola
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               Przeczytaj koniecznie książkę 
 "Magiczne drzewo. Inwazja" Andrzeja Maleszki

Moim zdaniem książka autorstwa Andrzeja Maleszki pt. "Magiczne
Drzewo. Inwazja" jest wspaniałą lekturą dla młodzieży. Należy do
cyklu pod tym samym tytułem. Zawiera w sobie m.in. element walki
dobra ze złem, przy czym okazane dobro może przezwyciężyć
wszystko. Ta powieść ukazuje też życie piątki nastolatków i
mówiącego psa. Krótkie streszczenie książki: Olbrzymy ze Świata
Ogramnych przybyły na ziemię, a niezwykły przedmiot uśpił
mieszkańców miasta. Alik, Ida i Budyń znajdują drewniany łuk i trzy
strzały. Wygrają, jeśli użyją ich we właściwy sposób... Zachęcam
Was do sięgnięcia po tę pozycję książkową! (Justyna Cieśla, kl. 6) 

Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem okładkę tej książki, poczułem, że może
to być ciekawy utwór.  Po prostu od razu mnie zaciekawiła. Widać na niej
było chłopczyka, a nad nim widniał tytuł: ”Mikołajek”. Tę książkę napisało
dwóch wybitnych francuskich autorów: Rene Goscinny i Jean-Jacques
Sempe. Głównym bohaterem książki jest Mikołajek, jego szkolni koledzy i
koleżanki. Akcja rozgrywa się we Francji. Podstawowym wątkiem jest
przedstawienie dzieciństwa Mikołajka oraz jego kolegów. Gdy zacząłem
czytać – nie zawiodłem się. Niektóre fragmenty potrafiły mnie rozbawić
do łez! Utwór bardzo mi się podoba, miło się go czyta i jest bardzo
wciągający. Zachęcam do przeczytania.                                                       
                            (Kamil Kwiek, kl. 6)

                "Mikołajek" wciąż na topie!                         
      Od wielu lat zachwyca młodych czytelników.

Niedawno przeczytałem książkę pod tytułem ‘’Opowieść wigilijna’’, 
Karola Dickensa. Jest to utwór o przemianie człowieka. Głównym
bohaterem jest Ebenezer Scrooge, starszy człowiek i właściciel kantoru.
Na początku poznajemy go jako chciwego Anglika. Jego zachowanie jest
smutne, bo dalej chce iść taką drogą. Bohater jednak przechodzi
niesamowitą przemianę - ze skąpego w życzliwego człowieka. Jak to się
stało? Podczas wigilijnego wieczoru nawiedzają go trzy duchy.  A co było
dalej? Przeczytajcie, bo warto! Gdy czytałem tę książkę, na początku
wydawała mi się bardzo nudna, ale później… uff, aż ciarki przechodzą na
samą myśl…       (Kacper Kwiek, kl. 6)

        "Opowieść wigilijną" Karola Dickensa 
  warto przeczytać przed Bożym Narodzeniem
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                   Zakochaj się…w czytaniu

 Książka jest lekarstwem dla mózgu…niektóre źródła podają, że
regularne czytanie może nawet wydłużać życie. I nie jest to bajka –
już około 6 minut czytania obniża ciśnienie tętnicze i poziom
kortyzolu – hormonu stresu, który jest przyczyną wielu chorób
cywilizacyjnych, głównie układu krążenia. Czytanie wzmacnia naszą
pamięć, ułatwia rozwijanie zdolności społecznych, językowych i
komunikacyjnych, co pozwala lepiej radzić sobie w tym, co spotyka
nas w życiu. Jak dowodzą badania naukowców z Nowego Jorku –
ma również pozytywny wpływ na IQ.. Czytanie wpływa na
zwiększenie koncentracji, która w dzisiejszym, cyfrowym świecie,
pełnym przeróżnych bodźców sprawia, że skupiamy uwagę około 8
sekund (to krócej niż rybki, które potrafią koncentrować się nawet 9
sekund). Najlepiej czytać to, co wydrukowane i bardzo różnorodnie:
dzieciom poleca się czytanie rymowanych wierszyków, pomocnych
np. w walce z dysleksją i powieści przygodowych, czy
fantastycznych, które rozwijają wyobraźnię i inteligencję
emocjonalną, a także empatię. Bajki wprowadzają dzieci w świat
nierealny, uspokajają, rozwijają empatię i rozumienie emocji jakimi
się kierujemy w realnym życiu. Warto też czytać dzieciom – to
wzbogaca ich słownictwo i pogłębia więź z czytającym, do tego
mobilizuje dziecko do samodzielnego czytania. Dzieci uwielbiają
naśladować dorosłych – jeśli czytają rodzice, czytają również dzieci,
a więc urządźmy wieczór wspólnego czytania – czytajmy na zmianę,
czytajmy zmieniając głos, udając bohaterów, zróbmy z tego frajdę.
 W dzisiejszym, zabieganym świecie każdy z nas potrzebuje
wyciszenia i odpoczynku, z książką uda się to na pewno! A co w
takim razie poleca się starszym?  Powieści obyczajowe, literatura
faktu, romanse, beletrystyka,  a nawet – uwaga! -  książka kucharska
(hiszpańscy badacze udowodnili, że samo czytanie o smakowitych
potrawach pobudza te obszary mózgu, które są aktywne podczas
jedzenia…może więc zamiast posiłku po prostu o nim poczytać J,
jeśli dodamy jeszcze, że po 30 minutach czytania ubywa nam 40
kcal – dieta cud).  Dlatego czytajmy, czytajmy, czytajmy…i nie
chodzi tu o podnoszenie statystyk czytelniczych, ale o poprawienie
naszego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Jeśli nie czytasz,
Twój mózg z wiekiem będzie pracował gorzej! Jeśli wykonujesz
regularnie ćwiczenia fizyczne, aby wzmocnić swoją kondycję –
czytaj, aby wzmocnić pamięć, usprawnić reakcje na bodźce z
otoczenia, odpocząć. Ja na czytanie zawsze znajdę czas, a Ty??? Ty
też…zakochaj się w czytaniu  (E. Dydyk)

O zaletach czytania
napisano już setki, jeśli nie
tysiące, artykułów,
broszur, esejów,
przeprowadzono szereg
doświadczeń badających
jego wpływ na nasze
zdrowie. Trudno w kilku
wersach zebrać to, co
najważniejsze, ale warto
spróbować przytoczyć
choć kilka argumentów
przemawiających za tym,
aby…zakochać się w
czytaniu (polubić czytanie).

Książka Internet
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BOŻEGO NARODZENIA!

I jeszcze jedna pozycja książkowa godna uwagi.
Poleca Laura Ozga.

Szopka

Życzenia

Życzenia

Życzenia

Moją ulubioną książką, którą przeczytałam, jest "Odkrycie Belli". Bardzo
ciekawa, pełna przygód i niespodziewanych zwrotów akcji opowieść z
ciekawymi bohaterami. Główna bohaterka, mała dziewczynka o imieniu
Bella prowadzi beztroskie i szczęśliwe życie z tatą, który ją bardzo kocha.
Niestety, w szkole jest odrzucona przez koleżanki i kolegów. sprzyja jej
przyjaciółka Sylwia. Pewnego razu dziewczynka odnajduje starą,
bezużyteczną księgarnię. Razem z kolegami i koleżankami odnawiają
zniszczony budynek. Co tam zrobią, na co go przeznaczą? Na te i inne
pytania znajdziecie odpowiedź, kiedy sięgniecie po ten utwór.      (Laura
Ozga, klasa 4)

WESOŁYCH ŚWIĄT

Ola

Sławek

Nikola

Ola K.
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