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Julia Bartosik z klasy 4 a wyróżniona w konkursie
"Tę książkę warto przeczytać"!

Jak zachęcić do przeczytania
książki, która mnie zachwyciła?

Julia wcieliła się w
rolę "Enoli Holmes "

Tegoroczna
osiemnasta już
edycja konkursu
powiatowego
organizowana
przez Bibliotekę
Pedagogiczną filia
w Sochaczewie,
miał nieco inne
oblicze. Dzieci

W konkursie
reprezentowali
również naszą
szkołę Alicja Figut z
klasy 3 b oraz
Kacper Pisarek z
klasy 6 f. Ala
nagrała filmik, w
którym zachęcała
do przeczytania
książki:
"Nadzwyczajne
Wspaniałe Kobiety,

nie występowały
przed publicznością
a w zaciszu
domowym lub
szkole nagrywały
"reklamę" swojej
ulubionej książki.
Zwycięzców
wyłoniło jury
oglądając nagrane

filmy na dużym
ekranie.
Nasza uczennica
Julia Bartosik
zdobyła
wyróżnienie w tym
prestiżowym
konkursie.

które zmieniły
świat" autorstwa
Kate Pankhurst.
Kacper
zareklamował
najnowszą książkę
autorstwa J.K.
Rowling pt.
"Ikabog"
Wszystkie trzy
prezentacje
możecie przeczytać
na stronie...

Polska Times | Numer 39 03/2021 | Strona 2

www.polskatimes.pl

TRÓJWIEŚCI

www.juniormedia.pl

TĘ KSIĄŻKĘ WARTO
PRZECZYTAĆ
„Enola Holms”
Julia Bartosik klasa 4 a

.

.

Chciałabym zaprezentować dzisiaj książkę pod
tytułem „Enola Holms” autorstwa Nensi Springer. Jest
to historia opowiadająca przygody 14 letniej
dziewczynki, która chodzi swoimi drogami. Dorasta w
Anglii w XIX wieku. Ale buntuje się ogólnie przyjętym
zasadom. Wyśmiewa eleganckie stroje z
kapelusikami, rękawiczkami, turniurami – czyli
wypychaczami tylnej części ciała. Uważa je za głupie i
bezsensowne. Zamiast tego ubiera się w swobodne
pantalony i wspina na drzewa, co nie przystoi
panience z dobrego domu, którą zresztą jest. Mama
wychowuje ją samotnie na wsi. Ojciec zmarł gdy miała
4 latka.
Ma dwóch braci- zacnych dżentelmenów. Jeden z
nich to Majkroft, a drugi to słynny Szerlok Holms!!!! Na
pewno o nim słyszeliście!!!! To baaardzo znany
detektyw.
Enola też uwielbia rozwiązywać zagadki. Ma bardzo
bystry umysł. Pierwszą zagadką, z którą musi się
zmierzyć jest poszukiwanie matki, która znika w
niejasnych okolicznościach w dniu jej 14 tych
urodzin.

Mama zostawia jej magiczny prezent, w którym
znajdują się ukryte wskazówki dla Enoli.
Dziewczynka odnajduje pieniądze i wymyśla plan
ucieczki na rowerze do Londynu. Robi to by
odnaleźć matkę i uciec przed braćmi, którzy chcą
wysłać ją do elitarnej szkoły dla dziewcząt.
W trakcie ucieczki dociera do miasteczka
BAZILWEDER HOL, gdzie dowiaduje się o
porwaniu WICEHRABIEGO TJUKSBERY.
Detektywistyczna natura Enoli nie pozwala jej
przejść obojętnie wobec takiej historii.
Postanawia odwiedzić pałac jego rodziców i
spróbować rozwikłać tą zagadkę. Niestety,
pomimo, że dość szybko ustaliła, że nie było to
porwanie, a samodzielna ucieczka to cała ta
sytuacja pogrążyła ją w jeszcze większych
kłopotach…. Ostatecznie Enola dociera do
Londynu, gdzie odnajduje chłopca, ale wspólnie
przeżywają tam niebezpieczną przygodę.
Więcej nie będę zdradzać jak potoczą się losy
dziewczynki.
Bardzo zachęcam do przeczytania tej książki, bo
jest fantastyczna!!! Chciałabym mieć taką
przyjaciółkę i razem z nią przeżywać różne
przygody.
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TĘ KSIĄŻKĘ WARTO
PRZECZYTAĆ
"Nadzwyczajne wspaniałe kobiety które
zmieniły świat"
Alicja Figut klasa 3 b
Wszyscy wokół mi mówią, że za dużo biegam, za
dużo skacze, że nikt za mną nie nadąża, że najpierw
robię a później myślę, że za dużo mam pomysłów i za
dużo energii, jak mała elektrownia jądrowa… a moja
mama mi powtarza, że mam przewagę nad innymi bo
dzięki mojej energii, pięć razy więcej mogę osiągnąć,
pięć razy więcej zrobić i pięć razy więcej marzeń
spełnić. W historii było dużo takich dziewczyn jak ja,
które sprawiły że świat stał się lepszy. Bo ja nie chce
być przeciętna, chce być jak „ Wspaniałe kobiety,
które zmieniły świat” .
Bohaterki tej książki nigdy nie chciały, żeby nazywano
je „wspaniałymi”. Sukces osiągnęły dzięki energii,
talentowi oraz podążaniu za głosem serca i
marzeniami. Kiedy inni mówili, że się nie uda, one
wierzyły w siebie. Odważyły się być sobą. I przeżyły
niejedną przygodę!
Maria Skłodowska- Curie była Polka i pochodziła z
biednej rodziny. Dzięki uporowi studiowała nauki
ścisłe na uniwersytecie w Paryżu. Swoje życie
poświęciła odnajdowaniu rozwiązań, które dały światu
możliwość uleczenia poważnych chorób. Odkryła dwa
zupełnie nowe pierwiastki – rad i polon. Za swoją
pracę Maria otrzymała najważniejszą nagrodę –
Nagrodę Nobla. To jedyna kobieta w historii, która
dostała ją dwukrotnie.
Amelia Earhart, uwielbiam ją! To amerykańska
pilotka, która kochała przygody. Pragnęła zostać
pierwszą w historii kobietą, która przeleci nad
Oceanem Atlantycki. Udało jej się to! Dwa lata później
przeleciała Ocean Spokojny. W tę podróż zabrała
termos gorącej czekolady, bo uwielbiała ją popijać
gdy szybowała w chmurach. Amelia próbowała
oblecieć całą kulę ziemską, niestety jej samolot znikł
gdzieś nad Pacyfikiem. Nikt nie wie co poszło nie tak
podczas ostatniego lotu, ale jedno jest pewne. Amelia
pokazała światu, że dziewczyna która nosi w sercu
zew przygód, może dokonać wielu niesamowitych
rzeczy!

Anna Frank to dziewczynka, która marzyła o zostaniu
pisarką, niestety przyszło jej żyć w okrutnych czasach,
w czasie II wojny światowej. Anna i jej rodzina musiała
się ukrywać bo Żydzi byli prześladowani przez
nazistów. Przez cały ten ciężki czas pisała swój
dziennik. Po dwóch latach cała rodzina została
znaleziona i wysłana do obozu zagłady. Przeżył wojnę
tylko tata Anny, w hołdzie swojej niesamowitej córce
opublikował Dziennik Anny Frank. Książka ta jest
uważana za najważniejszą w historii. Anna nigdy nie
przestała wierzyć w lepsze jutro i dobro ludzi.
Coco Chanel, to projektantka mody, która
zapoczątkowała nowe podejście. W jej czasach panie
ubierały się bardzo konserwatywnie, w niewygodne
suknie. Coco cięła, cięła i wycięła i stworzyła coś
zupełnie nowego – ciuszki wygodne i eleganckie. To
Coco zapoczątkowała noszenie spodni przez kobiety,
do tej pory nosili je tylko mężczyźni. To ona
powiedziała, że dwa najważniejsze zadania kobiety
to być, kim chce, i robić to co chce! I ja się tego
trzymam!
A może będę jak Greta Thunberg, która jest niewiele
starsza ode mnie ale ma odwagę i siłę mówić ważnym
dorosły, że za bardzo zależy im na pieniądzach a za
mało na naszej planecie!
Dzięki tej książce, wiem że nigdy nie należy przestać
marzyć , zawsze trzeba bronić swych przekonań i
nigdy się nie poddawać.
A jak ty zmienisz świat?
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TĘ KSIĄŻKĘ WATRO
PRZECZYTAĆ
"IKABOG"
Kacper Pisarek kl. 6 f

Książka, którą prezentuję nosi tytuł „Ikabog”. Jest to
książka J.K. Rowling - twórczyni „Harry’ego Potter’a”,
o którym chyba wszyscy słyszeli. Seria o Harry’m
Potter’ze przyniosła autorce tytuł pierwszej pisarki
miliarderki. Książka bardzo mi się podoba, ponieważ
prawie bez przerwy coś się w niej dzieje, akcja
niemalże nie zatrzymuje się. „Ikabog’’ z pewnością
spodoba się wszystkim fanom literatury fantastycznej.
Czytam bardzo dużo i dawno nie trafiłem na tak
interesującą książkę. Ta książka uczy jak bardzo złe
jest kłamstwo i samolubstwo. Tytułowy Ikabog, to
stwór mieszkający na mglistych Błotach, którym
straszono niegrzeczne dzieci, choć wtedy nikt go
jeszcze nie widział. Główni bohaterowie to: Prot
Podpromyk, syn majora Podpromyka, który zamarł na
polowaniu, o którym opowiem później i Poli
Podpromyk szefowej prywatnej królewskiej kuchni,
Lilka Lelek, córka Leona Lelka nadwornego stolarza i
Leny Lelek nadwornej szwaczki, która zmarła z
przepracowania. Królestwo, w którym dzieje się cała
akcja nazywa się Coniemiara. Było to kiedyś
najbogatsze państwo, a jedzenie serwowane przez
rzeźników, cukierników i serowarów było
najsmaczniejsze do czasu pojawienia się dwóch
lordów, którzy są udawanymi przyjaciółmi króla, a tak
naprawdę to oni chcą rządzić królestwem. Teraz
opowiem jak lordowie zaczęli kłamać i wprowadzać
królestwo w biedę. Pewnego razu dwaj lordowie
wybrali się z królem i żołnierzami na rzekome
polowanie na Ikaboga. Polowanie to wyprawił król,
gdyż usłyszał od podwładnego, że kreatura zabiła mu
psa. Na tym polowaniu jeden z lordów niechcący
zastrzelił majora Podpromyka, a drugi zaczął kłamać,
że niby to Ikabog zabił majora. Tak naprawdę wtedy
jeszcze nikt nie widział nawet Ikaboga.
Tak zaczęły się kłamstwa lordów. W książce dwaj
lordowie, aresztują niewinnych ludzi, którzy twierdzą,
że Ikabog nie istnieje, pobierają od każdego
comiesięczne ikabogowe, czyli pieniądze na ochronę
królestwa przed Ikabogiem.

.

.

Pośród aresztowanych jest Pan Lelek, któremu
lordowie każą zrobić z drewna rzekomą nogę
Ikaboga. Mówią mu, że jak skończy pracę zobaczy się
z córką, choć tak naprawdę zobaczy się z nią dużo
później. Gdy stolarz zrobił nogę, lordowie wraz z
żołnierzami pojechali zdemolować przypadkowo
wybrany dom i zabić domowników. Dla
uwiarygodnienia istnienia Ikaboga zostawiają odciski
drewnianej nogą. W ich planie jest jednak błąd, który
zauważają mieszkańcy okolicy, a mianowicie noga
jest tylko jedna, a do tego lewa. Tak ludzie odkryli, że
lordowie ich oszukują a pieniądze zabierają dla siebie.
Teraz powiem kilka ciekawostek. Ikabogi kiedyś byli
bardzo liczni, ale ludzie ich pozabijali i został tylko
jeden ostatni, który niby je ludzi, a tak naprawdę nie
robi tego i nie chce tak robić. W rzeczywistości stwór
żywi się tylko grzybami, które sam zbiera. Gdyby ten
Ikabog, który żyje w czasach opisanych w książce
urodził potomków zdenerwowany i zmartwiony to jego
dzieci umarłyby w kilka minut i Ikabogi przestałyby
istnieć.
„Ikabog” pokazuje jak za pomocą kłamstwa i
manipulacji można wzbudzić strach w ludziach i dzięki
niemu zawładnąć tłumem. Książka miała swoją
premierę w listopadzie 2020 roku. Jest pięknie
wydana – ubogacona w kolorowe ilustracje wykonane
przez dzieci, zwycięzców specjalnie zorganizowanego
konkursu. Zachęcam wszystkich – młodych i
starszych czytelników – do przeczytania tej książki! Tę
książkę warto przeczytać!
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08.02.2021 r. w świetlicy szkolnej odbył się nieco
inny „BAL KARNAWAŁOWO- MASAKOWY”, ale
tym razem nie wspólnie, lecz w trzech grupach.
Pomimo ograniczeń, dzieci świetnie bawiły się
zakładając różnorodne kostiumy. Z radością
rywalizowały w konkursach zręcznościowych.
Każdy udział dziecka był wygraną. Nie zabrakło
korowodów, pociągu, zabawy kowbojskiej,
słynnych „kaczuszek”, „makareny”, czy popisów
solowych. Można było wykorzystać elementy
tańców latynoamerykańskich (cha-cha, samba,
jive) poznanych podczas zajęć świetlicowych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali cukierki. Dekorację
sali przygotowała p. S. Pankowska.
Bal prowadzili: p. U. Karazja i p. D. Gorski we
współpracy z p. S. Pankowską i p. J. WrzesińskąNowak.

WIEŚCI ZE ŚWIETLICY
Co to był za bal!

Urszula Karazja
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WIEŚCI ZE ŚWIETLICY
POZYTYWNE MYŚLENIE - PODZIEL SIĘ
ENERGIĄ
Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 włączyła się w
międzyświetlicową akcję promującą nietypowe święto
- Dzień Pozytywnego Myślenia (02.02.2021 r.)
organizowane przez Świetlicę Szkoły Podstawowej w
Kozłowie Biskupim.
Uczniowie naszej świetlicy wykonali pracę
plastyczną w formie plakatu „Dzień Pozytywnego
Myślenia” z hasłami – rymowankami i radosną buzią
dziecka. Świetliczaki wymyślali pozytywne hasła i
zapisywali je. Dzielili się dobrym nastawieniem w tym
trudnym czasie.

Gdy za oknem zimno, a śnieg nie odpuszcza dzieci
świetlicowe nie zapominają o ptakach.
Samodzielnie zrobiły karmniki a potem dbały ażeby w
nich nie zabrakło pokarmu dla latających przyjaciół.
Urszula Karazja
.

.

