To się czyta!
Jednodniówka Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu
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Czy wiesz, że…
-Jeden z wielbicieli Tolkiena Pan Paweł Sokol, chce zbudować
na Kaszubach wioskę hobbitów na wzór Śródziemia. „Domki
będą dostosowane oczywiście do rozmiarów ludzi (…)Pagórki,
lasy, jeziora(…)” Źródło Booklips.pl
- W Kyoto istnieje wyjątkowy Hostel, w którym łóżka dla
gości umieszczono pomiędzy półkami z książkami.
Źródło: niestatystyczny.pl
- Jose Alberto Gutierrez (przydomek Władca Książek -El señor
de los libros) – śmieciarz z Bogoty w Kolumbii, stworzył
darmową bibliotekę z wyrzucanych przez ludzi książek. Jego
biblioteka nazywa się Siła słów (La fuerza de las palabras).
Źródło: lubimyczytać.pl
-Francuska projektantka Sylvie Facon uszyła suknię ze
skórzanych grzbietów książek. Suknia wygląda fascynująco.
Źródło: Booklips.pl
-Pewien wydawca z Islandii (oficyna, Tunglið -„pełnia
księżyca”), drukuje książki tylko podczas pełni księżyca. Jeżeli
nakład nie sprzeda się jeszcze tej samej nocy, jest palony.
Wydawca wyjaśnia powód swojego postępowania: „na jeden
niezwykły wieczór książka i jej autor naprawdę żyją. Potem,
następnego ranka, wszyscy mogą wrócić do swojej
codzienności”.
Źródło; Biblionetka

Krzyżówka
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Poziomo:
1. Inaczej więzienie
2. Nazwisko autora „Potopu”
3. Dzieła artystyczne w formie pisanej
4. Tytuł dzieła Machiavellego
5. Słynny samochód dostawczy
6. Osoba ,której zawód polega na przyrządzaniu potraw
7. Osoba grająca na scenie
Wypełniaj kwadraciki nie zaznaczone przez X

Wiersze o książce
„Książko podarta!
Niejedną tobie rzuciłem obelgę,
A dzisiaj każda twoja karta
Słodkim wspomnieniem rani…”.
J. TUWIM
„Z książki płynie odwaga,
Książka w życiu pomaga…”.
K. J. GAŁCZYŃSKI
PRZYSŁOWIA
Księgi wieczności nas podają.
Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś.
Kto jada i czyta przez połowę,
Chudy na ciele i pustą ma głowę.
Łatwo ten zgadnie, kto książki dopadnie.
Weź książkę choć w niedzielę, będziesz miał pożytku wiele.
Wodę czerpie przetakiem, kto bez ksiąg chce być żakiem.
Kto często bankietuje, niewiele ksiąg zwertuje.
Słowo wiatr, pismo grunt.
Biedny pokarm, co nie tuczy, biedna książka, co nie uczy.
WIERSZE O CZYTANIU I CZYTELNIKACH
…cóż za rzecz przedziwna
C z y t a n i e ! – jako gałązka oliwna
Lub migdałowy kwiat.
CYPRIAN KAMIL NORWID
Źródło:
http://www.zsg.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=
186:poeci-o-ksice&catid=2:biblioteka&Itemid=6

Ciekawostki o pisarzach i ich dziełach
-John Ronald Rewel Tolkien – brytyjski pisarz, autor powieści
„Władca Pierścieni”. Znał ponad 30jezyków. Próbował uczyć
się polskiego ale uważało za trudny język.
Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_Tolkien
-Z okazji 70. urodzin Andrzeja Sapkowskiego jeden ze
skwerów w Łodzi otrzyma imię Wiedźmina, Geralta z Rivii –
głównego bohatera serii książek pisarza[10][11].
Źródło : https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sapkowski
-Jenna Evans Welch, autorka „Love&Gelato” swoje licealne
lata spędziła we Florencji (Toskania), gdzie jeździła na
skuterze i jadła mnóstwo lodów. Klimat miasta widać w jej
książkach.
-Życie Stephena Kinga to pasmo niewyjaśnionych zbiegów
okoliczności. Przykładem jest to, że w dniu, kiedy umarła
matka pisarza, jego jednoroczny syn zakrztusił się tak, że był
sinoniebieski. Żona S. Kinga w ostatniej chwili go uratowała.
Mówią, że dom państwa King, znajdujący się w stanie Maine,
jest nawiedzony.
Źródło : http://booklips.pl/zestawienia/10-budzacych-grozeciekawostek-z-zycia-stephena-kinga/
Martin George R. R. Jako pierwszy zaczął pisać opowiadania
łączące science fiction z horrorami.
Źródło: https://paczka-wiedzy.pl/george-r-r-martinciekawostki/

Pisarze, którzy odwiedzili Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu roku
2018
Karina Stempel (ur. 1976) – laureatka II nagrody w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia. Lubi Rumunię i cydr. Llaureatka 4. Konkursu Dużego Formatu (2016).
Jesienią 2016 roku ukazała się jej druga książka poetycka pt.
Noc w Nome. Źródło:
https://poecipolscy.pl/poezja/prezentacja/karina-stempel/

Beata Bazan-Bagrowska – dziennikarka, pisarka, artysta
plastyk, redaktor naczelna miesięcznika „Bolesławskich
Prezentacji” – Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w
Bolesławiu

Przeczytaj...

Siedmioletni Szymon układa monety na torach. Nie zdaje
sobie z tego sprawy, że jego życie zmieni się całkowicie. Jak?
Przeczytaj….

Para zakochanych żegna się na lotnisku. Samolot, w którym
leci dziewczyna, rozbija się zaraz po starcie. Czy miłość okaże
się mocniejsza od śmierci? Dowiedz się czytając książkę.
Źródło: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/42149/uratuj-mnie

Zgadnij, jaki to tytuł…
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Czytelnicy piszą…
-Bardzo „wstrząsnęła” mną książka „Zielona mila” S. Kinga
tak, że jestem przeciwny karze śmierci.
XXX
- Książka Anny Herbich-Zychowicz „Dziewczyny z Wołynia”
wykształciła we mnie siłę woli i moc przetrwania, co z
pewnością przyda mi się w moim życiu.
XXX

-Bestseller „Lśnienie” S Kinga ukazał, że w każdym człowieku
mieszka dobro i zł. Trzeba mieć się na baczności, aby zło nigdy
nie zagórowało nad dobrem.
XXX

-„Pokuta” Iana McEwana uczy, że zawsze należy postępować
uczciwie.
XXX
-Poruszyła mnie książka Doroty Terakowskiej „Poczwarka”.
Myślę, że sytuacja, w której powinniśmy kochać a nie czynimy
tego, po latach powróci do nas ze zdwojoną siłą. Wtedy
będziemy zmobilizowani to tego, aby kochać ze
zwielokrotnioną siłą tych, których nie kochaliśmy wcześniej.
XXX

Zachęta dopisania
Wymyśl tytuł dla książki, którą chciałbyś napisać/przeczytać i
krótko zareklamuj ją

-„Księżyc w pełni”
Boisz się księżyca w pełni?
Chcesz oswoić swój lek?
Ta książka jest dla Ciebie.

-„Otwarte okno”
To książka o oknie na światy, i jak je w sobie odnaleźć
XXX
-„Huśtawka”
Życie to huśtawka uczuć, czasem brak stabilizacji jakkolwiek
można to rozumieć. Jak wyjść na prostą i odzyskać
upragnioną równowagę? Dowiedz się czytając książkę.
XXX
-„Czerwony dom”
Czerwony dom był niegdyś miejscem zamieszkania
średniowiecznego kata. Pewnego razu nieruchomość kupuje
małżeństwo. Zaczynają się dziać dziwne rzeczy… jakie?
Dlaczego? Dowiedz się czytając książkę.
XXX

Nasze próbki pisarskie
Kącik poezji
Kolorowe miasta
Kolorowe miasta.
Gra świateł i cieni.
Nie mogę dostrzec konturów.
Dlaczego?
Współczesność.
Nowoczesność.
Tylko granic brak.
XXX
Kącik prozy
Znak- fragment opowiadania
Wczoraj była w banku. Zabrała tyle pieniędzy, aby starczyło na podróż
i hotel. Coś pchało ją do uczynienia tego kroku. Ostatnie wydarzenia
w jej życiu odczytała jako znak, że wreszcie musi zacząć działać.
Będzie walczyć o utraconą niegdyś godność. Piętno, które wyryło w
niej życie wiele lat temu i czasami powracało w sennych koszmarach,
odezwało się teraz ze zdwojoną siłą. „Tak łatwo się nie poddam”
mówiła sobie. Teraz stanęła na dworcu kolejowym i ogarnął ją
niepokój. Czy da radę? Nie udźwignęła by tego ciężaru, gdyby nie
wiara w przeznaczenie, które musi wypełnić.
XXX

Redakcja: klasa III c. Projekt wykonany październiku 2018 w ramach realizacji
przez ZS Nr 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

