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Czy Polacy czytają dużo książek?
Żyjemy w czasach przepełnionych
nowoczesną technologią, m.in. telefonów i
komputerów. Młodzież coraz mniej wychodzi na
dwór, a rozrywkę dostarczają jej urządzenia
elektroniczne. Zanika także zwyczaj czytania
książek. To jednak nie dotyczy tylko młodych
osób. Biblioteka Narodowa co roku sprawdza stan
czytelnictwa wśród Polaków. Jak prezentujemy się
na przestrzeni ostatnich lat? Badania stanu
czytelnictwa dwa lata temu – w 2014 roku,
doniosły, że Polacy czytali więcej książek niż w
2012 roku. Okazało się, że najwięcej czytają osoby
w wieku 15 – 19 lat oraz uczniowie i studenci.
Wyniki w 2015 roku przedstawiają się jednak o
wiele gorzej – aż 63% procent Polaków nie
przeczytało ani jednej książki! Badania wykazały
także, że osoby, których najbliżsi nie czytają,
najczęściej same nie sięgają po książki. Czytanie
się dziedziczy – nawyku czytania uczymy się w
rodzinie lub wśród bliskich znajomych. Czyli, jak
widać, jeśli nie czytamy książek, osoby w naszym
najbliższym otoczeniu również mogą tego nie
zrobić. W 2015 najwięcej osób pożyczało książki
od znajomych, choć znaczna część osób je
kupowała lub sięgała do domowego księgozbioru.
Większość Polaków ma w nim od 11 do 50
książek. Nie trudno zauważyć, że czytamy coraz
mniej. Aby temu zapobiec, organizowane są akcje
promujące czytelnictwo w szkołach, by wyrobić, a
także targi książek. Można też czasami się natknąć
na stragany z tańszymi książki. Nie są to
bezcelowe działania, gdyż badania wykazują, że
więcej książek posiadają bogatsze rodziny. Cena

książki waha się pomiędzy 25 zł a 60 zł. Jak
wypadliśmy w ubiegłym, 2016 roku? Tego
dowiemy się zapewne już niedługo.

Mikołaj Kowalski 6a
Źródło: Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok
2015; Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r

NASZA ANKIETA

Postanowiliśmy zapytać uczniów klas czwartych o
ich preferencje czytelnicze. Respondentom
zadaliśmy trzy krótkie pytania :
1. Czy lubisz czytać?
2. Jakie książki lubisz czytać?
3. Dlaczego lubisz czytać?
Oto, co usłyszeliśmy (wypowiedzi zapisane w
oryginale):
Ewa z kl. 4a:
1. tak
2. książki o Mary Poppins i przygodowe
3. czytanie rozwija wyobraźnię, fantazję i
humor
Natalia z kl. 4a:
1. tak
2. o przygodach
3. bo są interesujące
Daria z kl. 4d:
1. tak, bardzo
2. kryminały
3. lubię zagadki
Ania z kl. 4a:
1. tak
2. różne, ale najbardziej przygodowe
3. podczas czytania uczę się ortografii
Samanta z kl. 4c:
1. tak
2. przygodowe
3. uczymy się ortografii i rozwijamy wyobraźnię

Maciek z kl. 4a:
1. tak
2. fantasy
3. bo są ciekawe.
Dominika z kl. 4c:
1. tak
2. najbardziej przygodowe
3. ponieważ są ciekawe
Magda z kl. 4b
1. tak
2. różne
3. bo się nie nudzę i mogę sobie coś
wyobrazić
Ania z kl. 4d
1. tak, zależy jakie
2. fantastyczne
3. bo są fajne i można dowiedzieć się z nich
różnych rzeczy

1. Czytaj przy odpowiednim oświetleniu.
2. Czytaj z wyprostowanym kręgosłupem.
3. Nie czytaj jedząc.
4. Dbaj o właściwą postawę podczas czytania.
5. Czytaj w przyjemnym miejscu, wygodnie siedząc.
6. Zadbaj, aby nic nie przeszkadzało Ci w czytaniu
(wyłącz komputer, radio, telewizor, odłóż komórkę).
7. Staraj się koncentrować na tym co czytasz.
8. Używaj zakładki do książki.
9. Szanuj książki, nie pisz po nich, nie zaginaj kartek,
nie brudź stron. Przyjemnie jest brać do ręki czystą
książkę.
10. Nie zniechęcaj się szybko, jeśli książka nie podoba
się Tobie. Czasami trzeba przebrnąć przez nudniejszy
początek. Nie zaglądaj do ostatniego rozdziału, aby
poznać zakończenie.

Opracowała Maria Błaś, 5b

Opracowała Maria Błaś, 5b

Ciekawa rozmowa

Kto był najpopularniejszym autorem?
Zbigniew Nienacki i jego książki o przygodach „Pana
Samochodzika”.
Jaka była najpopularniejsza książka w szkole?
„Tajemnica
zielonej
pieczęci”,
„Głowa
na
tranzystorach”, „Ucho od śledzia”… - mnóstwo ich było.

Rozmowa z Aleksandrą Burgiel-Migdał, nauczycielką
języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 we
Wrocławiu. Miłośniczką książek:)
Czym jest dla Pani czytanie?
Kiedy czytam, przenoszę się w inny świat – świat, który
jest opisany na kartkach książki. Przeżywam sytuacje,
które przeżywają bohaterowie czytanych przeze mnie
książek. Uwielbiam te momenty, kiedy wszyscy
domownicy pójdą spać, na dworze jest ciemno,
zapalam lampkę i jestem tylko ja i moja książka.

Po jakie książki sięga Pani najchętniej?
Lubię wszystkie gatunki: i thrillery, i kryminały,
i powieści obyczajowe, i książki sensacyjne. A ostatnio
czytam bardzo dużo książek dla małych dzieci – mój
pięcioletni synek uwielbia, gdy mu czytam na dobranoc.
Czy miała Pani w szkole bibliotekę szkolną?
Oczywiście. Wielką, bardzo dobrze zaopatrzoną,
z mnóstwem książek, czasopism i.. komiksów. Bo nasza
pani bibliotekarka wiedziała, że chłopcy z mojej klasy
uwielbiają komiksy, zwłaszcza „Kapitana Żbika”.

Niektórzy czytając piją również kawę. Pani też tak
robi?

Ile książek przeczytała Pani w ciągu ostatniego roku?

Czasami łączę przyjemne z pożytecznym. Jednak
najczęściej czytam i skupiam się tylko na czytaniu.
Uważam jednak, że przy czytaniu nie powinno się ani
jeść, ani pić, bo można poplamić książkę. A o książki
trzeba dbać i je szanować, by służyły również innym.

Czytam około jednej, dwóch książek na tydzień. I to nie
tylko po polsku, ale i po angielsku i francusku. Myślę, że
było ich około setki. Z książką nie rozstaję się nigdy.
Czytam wszędzie, w autobusie, na przystanku,
w pociągu. Bywa, że z książką siadam latem w parku,
jeśli mam czas.

Kupuje Pani książki czy wypożycza z biblioteki?
I kupuję, i wypożyczam z biblioteki, i dostaję
w prezencie, a także pożyczam od rodziny, przyjaciół,
znajomych. Sama też chętnie obdarowuję innych
książkami. Książka to najlepszy prezent, jaki można
komuś dać. Przede wszystkim jednak lubię oddawać
książki, które przeczytałam, innym ludziom, znajomym,
koleżankom i kolegom. Rolą książek nie jest tylko stać
na półce, daję im drugie życie. (uśmiech).

Jakie wskazówki na temat czytania książek dałaby
Pani dzieciom?
Najważniejsza moja rada: czytajcie dużo książek,
różnych autorów, z różnych gatunków. Dzięki temu
poznacie świat, będziecie mieli otwarte umysły,
będziecie mądrzejsi, rozwiniecie zmysł wyobraźni,
spojrzenia na otaczający was świat.
Dziękuję za rozmowę.

Jaka jest Pani ulubiona książka?
Ojej, mam mnóstwo ulubionych książek. Nie starczyłoby
miejsca na kilku stronach, gdybym zaczęła wymieniać
wszystkie tytuły.
Co Pani czytała, gdy była w piątej klasie?
„Anię z Zielonego Wzgórza”, sagę o przygodach Tomka
autorstwa Alfreda Szklarskiego i kryminały Joanny
Chmielewskiej.
Jakie były wtedy lektury?
Czytaliśmy dużo wierszy, głównie polskich autorów:
Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza… Do dzisiaj
wiele z nich znam na pamięć. Ciągle są piękne,
poruszające.

Rozmawiała:
Maja Migdał, 5d

HISTORIA KSIĄŻKI

Pierwsze książki pojawiły
się 5000 lat temu w
Mezopotamii. Miały
formę glinianych
tabliczek. Wówczas
niewiele osób mogło z
nich korzystać (nawet
jeśli mieli wystarczająco dużo pieniędzy, i tak nie
umieli czytać).

Podobnie było w starożytnym Egipcie. Ok. 3000 r.
p.n.e. kapłani egipscy
zapisywali zwoje
papirusu (pierwszego
papieru) hieroglifami.
Książki miały tam
znaczenie religijne –
uczeni w piśmie
zapisywali je zaklęciami i historiami bogów.
Podobne były do nich opisy życia pozagrobowego
w egipskich piramidach i mauzoleach.

W średniowieczu mnisi
zapisywali książki
ozdobnymi literami i
ozdabiali je obrazkami.
Zajmowało im to całe
życie. W 1450 Jan
Gutenberg wynalazł pierwszą drukarkę. Dzięki
temu książki rozpowszechniły się.

Współczesne książki są drukowane przez maszyny
w wielkich drukarniach. Dzieje się tak od niedawna
- Wasi dziadkowie w dzieciństwie czytali książki
wydrukowane sposobem Gutenberga. Wasze
lektury są natomiast stworzone sposobem z lat 70
XX wieku.
Obecnie coraz więcej ludzi czyta książki w ebookach – tabletach stworzonych po to, aby
wyświetlać tekst. Zostały one stworzone pod
koniec XX wieku. Podobnie jak materialne książki,
e-booki
kupuje się.
Niektórzy
ludzie
popierają ebooki, inni
są przeciwko
nim. A Ty co o tym myślisz?

Opracowała:
Zuzanna Wesoła, 5a

ZŁOTE MYŚLI
"Dom bez książek jest jak plaża
bez słońca".
JOSE MARTÍ
-------------------------------------------------------------------

"Kto czyta książki, żyje podwójnie".
UMBERTO ECO
-------------------------------------------------------------------

"Książki są jak towarzystwo, które
sobie człowiek dobiera".
MONTESKIUSZ

10.

Najwięcej

książek – 113 milionów,

znajduje się w Bibliotece Kongresu w Stanach
Zjednoczonych.
11.

Jednym

z pierwszych użytkowników

maszyny do pisania był Mark Twain.

Czy na pewno wiecie
wszystko o książkach?
Każdy z nas zna co najmniej kilka
książek. Mamy z nimi do czynienia codziennie,
czytamy je, kartkujemy, pożyczamy. Jednak
nie każdy wie o nich wszystko. Warto
zapoznać się z tymi 15 ciekawostkami, które
przybliżą Wam niesamowity świat książek.
1.

Najstarszą

książka na świecie jest

papirusowy zwój powstały w XXX w. p. n. e.
2.

Autor

„Hobbita”, John Ronald Reuel

Tolkien, napisał trylogię „Władca Pierścieni”
na maszynie używając tylko dwóch palców.
3.

Postacią

książkową

najczęściej

przenoszoną na ekrany telewizorów jest
Sherlock Holmes.
5.

Chiński słownik

„Tu-sza-czi-czeng”

to najobszerniejsza książka świata – składa się
z 5020 tomów po 170 stron każdy.
6.

Na produkcję

100 stron książki

wykorzystuje się ok. 2-3 drzewa.
7.

Numerowanie stron pojawiło się

w XVI w., przecinki natomiast zaczęto stawiać
na przełomie XV i XVI w.
8.

Książka

najmłodszego pisarza, Dorothy

Straight, została wydana, gdy miała 4 lata.
9.

Najdroższa

polska książka to „O

obrotach sfer niebieskich”, którą w 1566 roku
napisał Mikołaj Kopernik. Jej drugie wydanie
kosztowało 103 tysiące złotych.
13.

Największa

ilość powieści napisał

Polak – Józef Ignacy Kraszewski. Spod jego rąk
wyszło ich ponad 600!
14.

Największa książka

na świecie

ma wymiary 2,74 x 3,07. Waży 252,6 kg.
Wydano ja w 1976 roku.
15.

Modlitewnik „Raj duszny” to

pierwsza książka, która została wydana
w Polsce. Miało to miejsce w 1513 roku.
Mikołaj Kowalski, 6A
źródło: Internet

Najpopularniejsza książka, oprócz

Biblii i Koranu, jest Księga Rekordów
Guinnessa. Od 1955 do października 2010 jej
sprzedaż wyniosła 124 miliony egzemplarzy.
4.

12.

Pierwsza

powstała w 1786.

książka dla niewidomych

ZŁOTE MYŚLI
„Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę
sobie poczytać". CYCERO
------------------------------------------------------------"Czytelnika nie można zniewalać, czytelnika
się urzeka". ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
------------------------------------------------------------"Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla
mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie
potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście
o wyobraźni i fantazji". BILLIE JOE
------------------------------------------------------------"Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką
sobie ludzkość wymyśliła". WISŁAWA
SZYMBORSKA
Zebrała: Iga Pałka, 5b

WYWIAD Z…
Kącik recenzenta

RECENZJA KSIĄŻKI

Wiktorią Kmiecik uczennicą klasy 4 c, która
w wieku 9 lat napisała książkę pt.
”Wrocławska olimpiada krasnoludków”. Praca
ta zajęła I miejsce w konkursie „Zostań
autorem książki. Widok z wrocławskiego
okna, czyli jak krasnale sporty uprawiały”.
·
Co lubisz robić w wolnym czasie?
W
wolnym
czasie
lubię
wymyślać
opowiadania, wyobrażać sobie o czym można
napisać.
·
Czym się interesujesz?
Interesuję się pisaniem książek.

Czerwone Krzesło to pierwsza część serii
Magiczne Drzewo. Tytułowe drzewo jest
dębem o magicznych właściwościach. Podczas
wielkiej burzy runął, a ludzie przerobili jego
drewno na przedmioty, w których nadal była
magia.
Rodzeństwo: Filip, Tosia i Kuki znajdują
krzesło zrobione z tego właśnie dębu. Ich
rodzice niedawno stracili pracę, a krzesło
zapewnia
im
nową,
na
najbardziej
luksusowym statku świata. Niestety sprawia
ono, że dla mamy i taty dzieci stają się
nieważne, i nie wahają się zostawić ich na rok
z surową ciotką Marylą. Dzieci mają tylko
dobę, aby dostać się do Kopenhagi, w
przeciwnym razie stracą rodziców na zawsze.
Niestety na drodze stają im ciotka i
niegodziwy szef jarmarku, Max Rozmus, który
poznał tajemnicę krzesła. Oprócz innych ludzi,
rodzeństwo musi pilnować siebie, gdyż krzesło
może wyczarować WSZYSTKO.
Czy odzyskają dawnych rodziców? Jakie
życzenia wypowiedzą do krzesła? Kto stanie
po ich stronie, a kto będzie przeciwko nim?
Jakie tajemnice się ujawnią i co odkryje
rodzeństwo? Chcesz wiedzieć - przeczytaj
książkę!
Poleca: Zuzanna Wesoła, 5a

·
O czym opowiada napisana przez Ciebie
książka?
Książka opowiada o krasnoludkach, które
uprawiały sport i o zasadach fair play.
·
Kiedy ją napisałaś i ile czasu Ci to
zajęło?
Napisałam ją podczas ferii w 3 kl., zajęło mi to
3 tygodnie.
·
Skąd wziął się pomysł napisania
książki?
Dowiedziałam się o konkursie i postanowiłam
wziąć w nim udział.
Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadziła Iga Pałka, 5B

Źródło : Internet

CO SIĘ
DZIEJE„W SZKOLE?
„Gazeta Wrocławska jest o.k.”
We wtorek 24 styczna 2017r. dziennikarze
naszej szkolnej gazetki Liga Zaruskiego wraz
z opiekunem p. Sylwią Mechel-Bielak wybrali się
siedziby redakcji Gazety Wrocławskiej. Redakcja
mieści się przy ulicy św. Antoniego 2/4. Nasza
wycieczka odbywała się pod hasłem tajniki pracy
reportera.
Po wejściu do redakcji, udaliśmy się do niewielkiej
sali z dużym stołem po środku. Gdy każdy znalazł
miejsce przy stole, do sali wszedł zastępca
redaktora naczelnego p. Krzysztof Bester,
przywitał się i zaczęliśmy rozmowę. Pan redaktor
pokazał nam, jak tworzy się gazetę, co powinno się
w niej znaleźć, aby była ciekawa i jak rozmieścić
tekst na stronach. Zadawaliśmy też różne pytania
np.” Jakie cechy powinien mieć dobry reporter?
Czy jest coś, o czym nie powinno się pisać?”
Rozmowa trwała dość długo. Po pewnym czasie
poszliśmy zwiedzić redakcję. Było tam kilka małych
pomieszczeń i jedna duża sala, która była
podzielona na części- działy gazety - sportowy,
polityczny, czy miejsce, gdzie opisywano
najnowsze wydarzenia. Po obejrzeniu redakcji
wróciliśmy do poprzedniej sali i kontynuowaliśmy
rozmowę.

Po skończonej rozmowie podpisaliśmy się na
naszej szkolnej gazetce i wręczyliśmy ją panu
redaktorowi. Dostaliśmy też upominki z logo
Gazety
Wrocławskiej.
Pożegnaliśmy
się
i wyszliśmy. Następnego dnia nasza grupa mogła
zobaczyć swoje zdjęcie w Gazecie Wrocławskiej,
na stronie 4 w sekcji Zdjęcie dnia/do obejrzenia
w szkolnej bibliotece/. Cała grupa bardzo miło
wspomina tę wycieczkę.
Maria Kołodziej, 5b

„Walentynki w bibliotece”

Tuż przed feriami zimowymi- 8. I 9. lutego
w szkolnej bibliotece zostały zorganizowane
walentynki w bibliotece. Można było zakupić
pyszne ciastka i babeczki. Przy zakupie
smakołyków można było podać tytuł książki, którą
chciałaby się wypożyczyć z biblioteki. Zebrane
podczas tegorocznej akcji fundusze pozwolą
wzbogacić księgozbiór biblioteki o nowe tytuły.

„Cały Wrocław czyta
książki…historyczne”
Już kolejny raz Pani Agnieszka Fortuna
przygotowała historyczny projekt czytelniczy dla
uczniów klas czwartych, piątych i szóstych.
Zadanie polega na przeczytaniu powieści, która
tematycznie związana jest z wydarzeniami
historycznymi. Nie koniec jednak na samej
lekturze. Każdy z uczniów musi przygotować
prezentację, dotyczącą przeczytanej książki
i przedstawić ją na forum klasy.

Opracował zespół redakcji LZ

