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"Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i tylko święci mogą
odnowić ludzkość"                                                    Jan Paweł II

16 października odbyła się szkolna uroczystość z okazji rocznicy ustanowienia Karola
Wojtyły na papieża. W tym dniu obchodzimy Święto Patrona Szkoły, świętego Jana
Pawła II.
Dzień rozpoczął się od mszy świętej w kościele w Świerklańcu, na którym gościliśmy
proboszcza z nakielskiej parafii. Ksiądz Eugeniusz Bill wygłosił kazanie dla uczniów
 i pracowników szkoły.
  Po uroczystości w kościele wszyscy udali się do szkoły. Nasze gimnazjum miało zaszczyt
przywitać w tym uroczystym dniu ważne osoby spoza szkoły, m.in.:  Wójta Gminy
Świerklaniec Kazimierza Flakusa,  dyrektora Zespołu Szkół  im. Kai  Mireckiej w Nakle
Śląskim Krzysztofa Kozaka oraz Romana Mitasa.
 Po oficjalnym rozpoczęciu apelu  odbyło się przedstawienie w wykonaniu
 pierwszoklasistów. Każdy z nich po kolei  rozważał, czym jest świętość w życiu człowieka,
jak można stać się świętym.  Szkolny chór uświetnił uroczystość  pieśniami „Barka” oraz
„Strumień”.  
  Po zakończeniu występu  rozstrzygnięto konkurs plastyczny poświęcony świętemu
Janowi Pawłowi  II.  I miejsce zajęła Agnieszka Kubica, II miejsce – Agnieszka Ukuś oraz III
miejsce – Tatiana Godzisz.
  Następnie dyrektor  mgr Marek Kubica wręczył Nagrody Dyrektora zasłużonym
nauczycielom:  mgr Ewie Brol, mgr Ewie Korlicz, mgr Barbarze Odoj, mgr Joannie Celińskiej
– Pacholczyk, mgr Justynie Otolińskiej oraz mgr Walentynie Gubale.
  Na koniec dyrektor złożył podziękowania  Romanowi  Mitasowi, który podarował naszej
szkole pamiątkę związaną z papieżem.  Kiedy uroczystość dobiegła końca, uczniowie udali
się do domów, a goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
                                                                                               Paulina Jaruga
                                                                                                               

Nasza redakcja

Nasza redakcja

Zwarte i gotowe do akcji 
Nasza redakcja działa od września. Razem tworzymy,
piszemy, dobrze się bawimy, a także przyjaźnimy.

Zdjęcie: Natalia Stryjecka
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Drodzy czytelnicy!
  Dzięki staraniom naszej redakcji powstał
pierwszy numer „Expressu Gimnazjalnego”. 
  Tematem numeru jest Dzień Patrona, który
niedawno obchodziliśmy  w naszej szkole. Dalej
znajdziemy artykuły zarówno dla miłośników
sportu, jak i mody. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Zachęcam do lektury! 

Redaktor naczelna
Oliwia Więcek

Rywalizacja o władzę
 W czwartek 11 września odbyło się zebranie samorządów klasowych. Głównym punktem spotkania
było wybranie przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz jego zastępców. 
W  głosowaniu wzięło udział 14 osób. Większością głosów przewodniczącą Samorządu Szkolnego
została Zuzanna Lisiak, jej zastępcą Wiktoria Aleksiuk, a na szkolnego skarbnika wybrano Annę Janus.
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                           Paulina Jaruga

"Express Gimnazjalny"
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Wiosłując po zwycięstwo 
Rozmowa z Jakubem
Rogowskim

Dla kogo walczyłeś na Mistrzostwach Polski?
Dla siebie? Dla rodziny? Kogoś bliskiego?
Walczyłem dla siebie, chciałem sprawdzić moje
możliwości. Dla rodziców, żeby byli dumni. Dla
wspierających mnie trenerów, którzy we mnie
wierzyli.

Stresowałeś się przed mistrzostwami?
Przed samymi nie, ale stres pojawił się tuż przed
startem. Starałem się o tym nie myśleć,
wystartowałem i już…

Opisz swoje uczucia zaraz po przekroczeniu
mety.
Czułem się jak we śnie, nie mogłem w to
uwierzyć. Spełniło się moje największe marzenie.

Czy konkurencja była silna?
Konkurencja była mocna, ale nie lepsza od nas.
Mieliśmy przewagę jednej sekundy nad srebrnymi
medalistami. To tak trzy, cztery metry odległości.

Czy dedykujesz komuś złoty medal?
Tym, którzy mnie wspierali i trzymali kciuki.
           

              Wiktoria Bomba,  Martyna Szlenk

Jakub dumny ze zdobytego medalu

Kajakarze na podium

UKS Olimpijczyk

UKS Olimpijczyk
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Dla jednych tylko konie, dla innych cały świat

Dlaczego zaczęłaś jeździć?
Właściwie to wpadłam na ten pomysł razem z koleżanką. Chciałyśmy
spróbować czegoś nowego, znaleźć jakieś miłe, a zarazem ekscytujące
zajęcie.

Jak długo i gdzie trenujesz?
Zaczęłam swoją przygodę jeździecką w wakacje 2010 r. Cały czas jeżdżę w
małej stajni w Opatowicach. Zimą przenoszę się do Ośrodka Jeździeckiego
Zbrosławice, gdzie znajduje się duża hala, która umożliwia treningi nawet
podczas nieprzyjemnej pogody.

Jak często masz treningi? Czy są wyczerpujące?
Najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu. Obecnie mam stosunkowo mało
czasu, więc zdarza się że moje jazdy są dość nieregularnie (raz na dwa
tygodnie). Treningi są bardzo wyczerpujące i nieraz jest tak, że na drugi
dzień mam zakwasy.

Czy masz czasem ochotę zrezygnować?
Zdarza się, że mam naprawdę trudną jazdę. Wtedy się dekoncentruję,
denerwuję,a nawet boję. Koń potrafi odbierać emocje jeźdźca. Jeśli wyczuje,
że się boisz, zrobi wszystko, żeby pokazać, kto tak naprawdę rządzi...Po
takiej jeździe jestem załamana. Zawsze mi przechodzi i do tego wracam, bo
w pewnym sensie jestem od jazdy konnej uzależniona.

Czy masz swojego wierzchowca? Jeśli nie, to na jakim koniu jeździsz?
Nie mam własnego konia. Utrzymanie takiego zwierzęcia jest kosztowne,
poza tym to ogromna odpowiedzialność. Nie muszę posiadać własnego
konia, by rozwijać moje hobby i robić to, co kocham. Obecnie jeżdżę na
nowo poznanym koniu - Gangesie.

"Koń to żywa istota,
a w tym sporcie najważniejsze jest by „stać się jednością”
z wierzchowcem
i dogadać się 
z nim w taki sposób, by odpowiadał każdej ze stron."

Brałaś już udział w jakiś zawodach? Jeśli nie, to czy chciałabyś w jakiś
wystartować?
Jak dotąd moje lenistwo nie pozwoliło mi na wystartowanie w żadnych
zawodach. Jednak w styczniu planuję wziąć w nich udział. Mam nadzieję, że
się zmobilizuję i porządnie do nich przygotuję. 

Co najbardziej lubisz w tym sporcie?
Ten sport jest wyjątkowy, gdyż nie jest monotonny. Koń to żywa istota, 
a w tym sporcie najważniejsze jest by „stać się jednością”
 z wierzchowcem i dogadać się z nim w taki sposób, by odpowiadał każdej
ze stron.

Co cię motywuje?
Motywuje mnie to,że im więcej potrafię, tym w większej harmonii jestem
z wierzchowcem oraz tym większą sprawia mi to przyjemność. Satysfakcja
i duma ze swoich osiągnięć, nawet tych drobnych, pcha do przodu.

Czy jeździectwo to kosztowny sport?
Jeździectwo jest bardzo kosztownym sportem. Osoby posiadające konie
muszą je z czegoś utrzymać, dlatego też porządny trening, na którym
chcesz się czegoś nauczyć, oraz skompletowanie dobrego ubioru może
porządnie przetrzepać portfel.

Jak reagujesz, gdy ludzie obrażają konie i krytykują twoją pasję?
Spotkałam się już kilkukrotnie z wrogim nastawieniem do tych zwierząt czy
sportu. Nie biorę tego do siebie. Każdy może mieć swoje zdanie, jednak
niekoniecznie powinno się to sprowadzać do obelg. Jeśli się na czymś nie
znamy, to lepiej się nie wypowiadajmy.

Czy wiążesz z jazdą konną swoją przyszłość?
To się okaże. Mam jeszcze inne zainteresowania. Jednak wydaje mi się, 
że nie zrezygnuję z tej pasji i będę ją kontynuować.

                                                Wiktoria Bomba, Martyna Szlenk

Na końskim grzbiecie 
Rozmowa z Karoliną Bednarek o jej pasji

Wiktoria Bomba
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Gimnazjalna przygoda z pantomimą Z Roksaną Zubek nie tylko 
o "Gracji"
Dlaczego wybrałaś aktorstwo? Skąd ta pasja?
Moja przygoda z aktorstwem rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy poznałam
panią Barbarę Kwas. Pokazała mi, czym jest aktorstwo. Byłam na kilku
próbach, po czym powiedziała, że chyba jestem gotowa do występu, no i tak
się zaczęło. Na początku małe lokalne występy, potem już na dużej scenie.
Później zdecydowałam, że może sama coś powinnam robić i wtedy
znalazłam osobę, która zajęła się tylko mną. Od tamtej pory już
indywidualnie jeździłam na konkursy.

Jakie najbardziej lubisz grać role?
W sumie jakiś swobodny monodram, podczas którego można się rozluźnić.
Lubię również teksty bardziej refleksyjne, jak np. „ Bal u Salomona ”
Gałczyńskiego. Zresztą jest to jeden z moich ulubionych wierszy.

Czy lubisz pantomimę? Próbowałaś ją kiedyś przedstawić?
Gdy uczęszczałam do młodzieżowego teatru „Imaginerium” 
w Tarnowskich Górach brałam udział w projekcie dla najmłodszych dzieci,
od dwóch do czterech lat. Była to właśnie pantomima. Później były warsztaty
z dwiema aktorkami. Wtedy to pantomima była głównym środkiem
przekazu. Sprawiało mi to dużą przyjemność. Jednak słowo mówione jest
dla mnie priorytetem i rzeczą, do której zawsze będę wracać.

Jaki jest twój największy sukces? Najważniejsza rola?
Dla mnie sukcesem jest udział w każdym konkursie. Zazwyczaj udaje mi się
coś zdobyć. Cieszy mnie każdy, nawet mały sukces. Dla mnie konkurs
ogólnopolski, gdzie rok temu zajęłam II miejsce,  jest równorzędny z
 występem przed młodzieżą gimnazjalną.

Jak się czujesz po otrzymaniu ,,Gracji" – dorocznej nagrody Gminy
Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury?
Moja wychowawczyni zaproponowała mi udział w tym konkursie. Myślałam,
że z pewnością trzeba mieć już spore osiągnięcia, że zignorują taką młodą
osobę jak ja. Ostatecznie moja babcia mnie przekonała. Na początku
przyznanie nagrody było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Teraz jest mi
niezmiernie miło, że w naszej gminie doceniają również młode osoby.  

Czy nasze gimnazjum pomogło Ci w jakimś stopniu osiągnąć ten
sukces?
Moja przygoda z aktorstwem zaczęła się dopiero pod koniec gimnazjum, ale
na pewno ciepła atmosfera i pomoc ze strony nauczycieli pomogły mi
dotrzeć do tego co mnie interesuje.

Dlaczego wybrałaś studia weterynaryjne, skoro interesujesz się
aktorstwem i osiągasz w nim sukcesy?
Myślę, że do aktorstwa zawsze będę miała sentyment. Jednak zawodowo
chciałabym robić coś dla innych. Stwierdziłam, że bardzo lubię pracę ze
zwierzętami. Zawsze byłam zainteresowana naukami ścisłymi, biologia i
chemia to było coś co mnie fascynowało. Aktorstwo jest dla mnie
odskocznią, momentem, kiedy mogę zapomnieć o wszystkich codziennych
problemach i po prostu dać upust wszystkim emocjom.

                          Marta Kubica, Weronika Szołtysik, Monika Brol

                     

Koło teatralne

Pytania do …
            Wiktorii Rybickiej, uczennicy klasy I

Dlaczego wybrałaś nasze gimnazjum ?
Według mnie jest tu wysoki poziom nauczania.

Czy myślałaś o innych szkołach ?
Myślałam o Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich, ale ostatecznie
wybrałam szkołę w Świerklańcu.

Jakie było twoje pierwsze wrażenie w szkole ?
Na początku, kiedy zobaczyłam budynek z zewnątrz, myślałam, że będzie
niemiło. Myliłam się, jest super.

Co sądzisz o atmosferze panującej w szkole ?
Jest bardzo miło i przyjemnie.

Czy podoba Ci się nasz system oceniania ?
Tak. Myślę, że jest łatwiejszy, bardziej przejrzysty od tego, który miałam w
szkole podstawowej.
                                                                  Weronika Szołtysik

Szkolne Koło Teatralne „Kurtyna” prowadzone jest przez panią Joannę
Celińską - Pacholczyk. 
  W roku szkolnym 2012/13 ówczesna klasa III "c" zdobyła l miejsce w
Przeglądzie Teatralnym "Szlachetne zdrowie". Następnie brała udział w
projekcie na przedstawienie bożonarodzeniowe. Te dwa zdarzenia
zapoczątkowały działalność Szkolnego Koła Teatralnego.

  Podczas zajęć koła teatralnego najpierw zespół redakcyjny wymyśla
scenariusz przedstawienia. Uczniowie prezentują swoje pomysły, dyskutują
na temat scenariusza. By przedstawienie było ciekawsze, czerpią pomysły 
z literatury i filmu. Gdy scenariusz jest gotowy, rozpoczynają się próby  
z aktorami…
  Efekty pracy poszczególnych grup będzie można zobaczyć już wkrótce. 
                                                                           Anna Ślipko

Zdjęcie: pani Joanna Celińska-Pacholczyk
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Biegają i wygrywają
 
 Nasi koledzy i koleżanki od początku roku szkolnego pokazują nam, że w
biegach nie mają sobie równych.

  Pierwsze miejsce w XI Biegu Sedlaczka zdobyte przez Aleksandrę Krauze
z klasy II oraz liczne dotychczasowe osiągnięcia grupy sportowców z naszej
społeczności szkolnej dają nam powody do dumy.

  Zwycięstwa z całą pewnością są efektem męczących treningów oraz wielu
wyrzeczeń. Naszym sportowcom należą się wielkie brawa za wytrwałość 
i silną wolę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Trzymamy kciuki!
                                                                          
                                                                           Laura Nowakowska

Kibice z klasy sportowej

Z siatkówką za pan brat

   Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 zapewniły Polakom
najwyższe miejsce na podium. W finale pokonali Brazylię 3:1. Po ponad
czterdziestu latach złoto znowu nasze!

  Chyba każdy słyszał o mistrzostwach świata, które odbyły się w Polsce
od 30 sierpnia 2014 do 21 września 2014. Była to 18. edycja
międzynarodowego turnieju piłki siatkowej mężczyzn. Do ostatniej sekundy
tłumy kibiców wiernie dopingowały swoich faworytów. 

  W Spodku znaleźli się też nasi koledzy z klasy sportowej. Mieli okazję
na żywo zobaczyć mecz Brazylia-Chiny. Od początku kibicowali finałowej
drużynie. Niesamowite wrażenia przeżyte podczas tego spotkania na pewno
pozostaną w ich pamięci. : )
                                                                       Laura Nowakowska

                             

Od startu do mety z uśmiechem! Cichy Kąt

Cztery łapy w potrzebie

 Uczniowie naszej szkoły od 2005 roku niosą pomoc zwierzętom
przebywającym w schronisku Cichy Kąt. Na przestrzeni lat zmieniały się
sposoby pomocy.

  W połowie października po raz kolejny wolontariusze z naszej szkoły pod
opieką pani Elżbiety Caputy wybrali się do schroniska Cichy Kąt. Podczas
takiego wyjazdu, organizowanego od pewnego czasu dwa razy w roku,
uczniowie wyprowadzają psy na czterdziestominutowy spacer po okolicy.

  W latach poprzednich zbieraliśmy w naszym gimnazjum potrzebne
zwierzętom drobiazgi: smycze, koce czy kamę. W tym roku szkolnym
artykuły potrzebne zwierzętom z Cichego Kąta do przetrwania zimy można
przynosić do Laury Nowakowskiej, uczennicy klasy II.
                                                                               Natalia Kruszyna

Zdjęcie: pani Katarzyna Michalska

Nasi sportowcy Zdjęcie: pani Elżbieta Caputa
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Jesień w kratkę 

Moda damska
Motywem przewodnim tej jesieni jest styl rockowy pomieszany ze stylem sportowym. 
Polskie sieciówki zainspirowane modą prosto z amerykańskiego college’u oferują nastolatkom 
w tym sezonie kolory szary, czarny oraz czerwony.
Zazwyczaj naszym największym problemem każdego ranka jest odpowiedź na pytanie: „Co dzisiaj
ubrać?”. Otóż tej jesieni w Twojej szafie powinna OBOWIĄZKOWO znaleźć się koszula w kratę! 
Do tego jasne lub ciemne jeansy. Przetarcia dodadzą jeansom rockowego stylu.

Na chłodniejsze dni przyda nam się kurtka. Najlepsza na jesień – parka lub skórzana kurtka nazywana
fachowo ramoneską. W kwestii butów bez zmian – zwykłe trampki. Idealne nie tylko 
pod względem wyglądu, ale także wygody. Sandały możemy także zamienić na modne każdego
sezonu  botki, które przydadzą nam się podczas gorszych warunków pogodowych.

Moda męska
Jak zwykle jesienią dla chłopaków sklepy przygotowały cieplejsze stylizacje, w których rządzą bluzy.
Tak jak w przypadku dziewczyn – w sklepach panuje teraz styl rodem z amerykańskiego college’u.
Oznacza to, że bardzo popularne są tzw. bejsbolówki. W wielu sklepach można się 
z nimi spotkać, gdzie rękawy są białe, a reszta czarna. Modeli jest mnóstwo. Dla chłopaków
wolących coś klasycznego polecam zwykłą szarą lub bordową bluzę. Do tego najprostszy t-shirt 
z modnym nadrukiem. 

Jesienią najlepiej postawić na jeans. Wiele kampanii modowych pokazuje nastolatków ubranych 
w jeansy z podwiniętymi nogawkami. Nastolatki najczęściej stawiają na buty sportowe. Nie można się
dziwić, skoro są najwygodniejsze i najlepiej wyglądają w połączeniu z bluzą i jeansami.
                                                                                                                    Oliwia Więcek

Nasze jesienne stylizacje

Sklepik zaprasza
  Od początku września zaczął pracować nasz
szkolny sklepik. Po przeprowadzonym remoncie
zachęca nie tylko smacznymi produktami, lecz
również ciepłymi kolorami. Na ścianach pojawiły
się cytaty, wzory, twierdzenia i namalowane
uśmiechnięte postacie.

  Nie dziwi więc, że sklepik przyciąga długie
kolejki uczniów, którzy z chęcią kupują świeże
kanapki, owoce, drożdżówki, rogale, a nawet
zapiekanki i inne przekąski przyrządzane 
na ciepło.

                                  Wiktoria Tobor

Czy wiesz, że... 
Według badań nastolatki kupują najczęściej:

batony, cukierki 65,8 %
gumę do żucia 63,7%
chipsy, chrupki 63,2 %
napoje gazowane 52,5 %
książki, czasopisma 51,9 %
płyty CD 49,6 %
soki 48,6 %

                 (za: www.konsumenckieabc.pl)

Pytania do…
                              Marcina Markefki, absolwenta naszego gimnazjum

Czy pamiętasz siebie w pierwszych latach gimnazjum? Co było dla ciebie ważne? Czego
oczekiwałeś?
Bardzo dobrze pamiętam pierwszy dzień, rozpoczęcie roku szkolnego. W miarę jak się zbliżałem do
szkoły, czułem narastające emocje: strach, niepewność, zagubienie. Nie wiedziałem, czy sobie
poradzę. Zmiana szkoły, środowiska – to wszystko mnie stresowało. Ale każdy kolejny dzień wiązał
mnie coraz bardziej ze szkołą, nauczycielami, nowymi kolegami i koleżankami. Odpowiadając na
kolejne pytania, myślę że najważniejsze było dla mnie trafienie na fajną klasę. Moje oczekiwania się
spełniły, bo ludzi, których tu poznałem naprawdę nigdy nie zapomnę.

Jakie są twoje zainteresowania i pasje?
Przede wszystkim geografia, sport, historia i matematyka. Uwielbiam również podróże (moje pasje to
też spanie i jedzenie).

Twoimi sukcesami są:
Chyba największym było dojście do finału Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.
Naprawdę tyle emocji przeżyłem podczas drugiego etapu... Ale chciałbym również wspomnieć o
zawodach z siatkówki. Cieszę się, że w ogóle mogłem w nich zagrać – to była dla mnie ogromna
nagroda.

Jak sądzisz, czy wykorzystałeś czas spędzony w gimnazjum tak jak planowałeś?
To trudne pytanie. Wydaje mi się, że niestety nie. Tak naprawdę w trzeciej klasie chciałoby się zrobić
jeszcze tyle rzeczy, a tu już koniec roku.
                                                                                                                Marta Kubica

Anna Ślipko
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Cytaty z "Gwiazd naszych wina"

"Jeśli chcesz zobaczyć tęczę, najpierw musisz uporać
się z deszczem"

 "Gwiazd naszych wina" to amerykański dramatyczny romans w reżyserii
Josha Boone'a. Film jest ekranizacją powieści Johna Greena. Premiera filmu
miała miejsce 16 maja 2014r. (Ameryka) i 6 czerwca 2014r. (Polska).

Film przedstawia historię tragicznego, ale pełnego miłości romansu. 
W rolach głównych występują: Shailene Woodley, czyli Hazel Grace
Lancaster  oraz Ansel Elgort, czyli Augustus Waters.

Hazel jest nastolatką, u której zdiagnozowano raka już w wieku 13 lat, 
a Augustus to były koszykarz, któremu amputowano nogę na skutek
choroby kostniakomięsaka. Poznają się na spotkaniu grupy wsparcia dla
osób dotkniętych chorobą. Zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu, 
aż zakochują się w sobie i zostają parą. Niestety nie dane im było żyć długo
 i szczęśliwie.

"Gwiazd naszych wina" to wzruszająca i piękna historia prawdziwej miłości,
spełniania marzeń, walki do samego końca. Dzieło zwraca uwagę na
problem walki z rakiem i zmaganiach chorych z bólem i objawami choroby. 

Przez cały film towarzyszyć nam będą łzy smutku, wzruszenia, ale i
szczęścia. Jest to idealny film na romantyczny wieczór czy też maraton
filmowy z przyjaciółką (razem z chusteczkami i wielkimi pudełkami lodów). 
                                                                          Weronika Szymik

    John Michael Green - amerykański pisarz. W 2012 jego powieść
"Gwiazd naszych wina"  osiągnęła pierwsze miejsce na liście bestsellerów
"New York Timesa". 

W obliczu wyborów... O "Niezgodnej"
  Choć wydana w 2012 r. "Niezgodna" Weroniki Roth może wydawać się już
przestarzałą propozycją, naprawdę warto po nią sięgnąć. Zyskała wiele
pochlebnych opinii między innymi od "Publishers Weekly", "New York
Timesa" czy "Wall Street Journal".

  Akcja powieści rozgrywa się w powstałym na ruinach Chicago państwie
podzielonym na pięć frakcji: Altruizm, Nieustraszoność, Erudycja, Prawość i
Serdeczność. Każda frakcja ma charakterystyczne cechy takie jak:
inteligencja u Erudycji czy uczciwość w Prawości.

  Każdy szesnastolatek musi przejść test predyspozycji ujawniający, do
której frakcji najbardziej pasuje. Ten, kto może być przyporządkowany do
więcej niż jednej,  jest nazywany „niezgodnym” i musi zostać
wyeliminowany.

 Nastoletnia Beatrice Prior urodzona w Altruizmie cechującym się
bezinteresownością i cichym skromnym życiem staje przed wyborem drogi
swojego życia. Kiedy podczas testu uzyskała wynik wskazujący na
Altruizm, Nieustraszoność i Erudycje, Beatrice dowiaduje się, że jest
niezgodna. Musi ukrywać ten fakt przed wszystkimi, nawet przed swoją
rodziną. Kiedy nadchodzi dzień, w którym musi zdecydować, do której frakcji
chce przynależeć, swoim wyborem zaskakuje nawet samą siebie.

"Niezgodna" to wspaniała historia o szukaniu siebie, pokonaniu swoich
barier, odwadze i miłości. Książka została napisana lekkim językiem,
idealnym dla młodych odbiorców. Sam pomysł na książkę jest bardzo
ciekawy i wyróżnia się na tle powieści o wilkołakach, wampirach czy innych
nadnaturalnych stworzeniach.
Czytając "Niezgodną", nie odczuwamy upływającego czasu. Nie radzę
zaczynać jej przed snem, bo zanim się zorientujemy, przerwie nam budzik!
                                                             Weronika Szymik

Szkolne Bestsellery
 
Jakie książki są najczęściej wypożyczane w naszej szkolnej bibliotece?
Oczywiście, że lektury! Na pierwszych pozycjach plasują się takie klasyki
jak "Krzyżacy" i "Quo Vadis".

  W wolnym czasie młodzież chętniej sięga po literaturę fantasy. Najczęściej
wypożyczanymi seriami są "Zwiadowcy" i "Harry Potter". Ta ostatnia
pozycja, choć nie należy do najnowszych, nadal wzbudza zainteresowanie
gimnazjalistów. Wysoko plasuje się też "Zmierzch", czyli każdemu dobrze
znana historia o miłości wampira i śmiertelniczki.

  Czas nauki w gimnazjum to moment kształtowania się gustów
czytelniczych. Czasami trudno jest wybrać książkę, która by nas
zainteresowała. Niektórzy uwielbiają romanse, a inni preferują książki
przygodowe.

  Jeśli nie jesteś pewien, jaką książkę wypożyczyć, pani Bożena Rejner 
z chęcią podpowie, po jaką pozycję sięgnąć.

Czy wiesz, że...

    Najczęściej sprzedawaną książką na świecie jest „Biblia”?
Zaraz za nią są: ,,Wątki z dzieł przewodniczącego Mao Tse-Tunga” Mao
Tse-Tunga, ,,Harry Potter” J.K. Rowling i ,,Władca Pierścieni” J.R.R.
Tolkiena.
                                                                     Weronika Szymik

Weronika Szymik


