
 

                                                        Drodzy uczniowie! 

               Z JAKIEJ KSIĄŻKI POCHODZI TEN CYTAT? 

Lubisz czytać? Znasz lektury szkolne? To quiz w sam raz dla ciebie! 

1. „Piegi znakomicie działają 

na rozum i chronią 

od kataru.” 

 

a. "Akademia pana Kleksa" 

b. „Chłopcy z Placu Broni” 

c. „Felix,Net i Nika” 

2. "Kto szuka, ten najczęściej 

coś znajduje, niestety 

czasem zgoła nie to, czego 

mu potrzeba." 

a. „Zemsta” 

b. „Przygody Tomka Sawyera” 

c. „Hobbit czyli tam i z powrotem 



 

 

3. "(…) z tym właśnie 

największy kłopot, że jak się 

człowiek bawi sam, to jest 

nudno, a jak są inni, to się 

ciągle sprzeczają." 

a. „Kajko i Kokosz” 

b. „Mikołajek” 

c. „Opowieść wigilijna” 

 

 

4. „Dobrze widzi się tylko 



sercem. Najważniejsze 

jest niewidoczne 

dla oczu.” 

 

 

a. „Katarynka” 

b. „Tajemniczy ogród” 

c. „Mały Książę” 

5. „Jeśli kotoś Kalemu zabrać 

krowy – odpowiedział po 

krótkim namyśle- to jest 

zły uczynek. (…) Dobry to 

jak Kali zabrać komuś krowy" 



 

 

a. „W pustyni i w puszczy” 

b. „Lew, czarownica i stara szafa” 

c. „Pani Twardowska'' 

6. "Boka był mądrym 

chłopcem, ale nie zdawał 

sobie jeszcze sprawy 

z tego, że ludzie są bardzo 

różni" 

a. „Mikołajek” 

b. „Chłopcy z Placu Broni” 

c. „Ania Z Zielonego Wzgórza” 

7. „Największą dla nich 

udręką była bezsilność: 

choć pragnęły pomagać 



ludziom, na zawsze 

straciły moc.” 

 

 

a. „Opowieść wigilijna” 

b. „Lew i zwierzęta” 

c. „Pinokio” 

8. Ta karczma Rzym się 

nazywa. Kładę areszt 

na waszeci". 

 

 

a. „Pani Twardowska” 

b. „Hobbit czyli tam 

i z powrotem” 



c. „W pustyni i w puszczy” 

9. „Według mnie ten 

najlepszy, co się najmniej 

chwali.” 

 

 

 

a. „Harry Potter” 

b. „W pustyni i w puszczy” 

c. „Lew i zwierzęta” 

10. „To nie jest bałagan, tylko 

bardzo skomplikowany 

porządek” 



 

 

a. „Alicja w Krainie czarów” 

b. „Kubuś Puchatek” 

c. „Mały Książę'' 

 

                         POLECAM WAM DO CZYTANIA 

Książka dla każdego czytelnika i każdej czytelniczki.                                          



 

 

WAKACJE Z DUCHAMI Adam Bahdaj 

Uwielbiacie przeżywać niesamowite przygody i uczucie 

dreszczyku emocji? Lubicie rozwiązywać zagadki? 

Sięgnijcie po książkę Adama Bahdaja „Wakacje z duchami”! 

Dowiecie się z niej, że: 

� praca detektywa wymaga poświęceń i wyrzeczeń. 

� trzeba przemóc strach i tropić złodziei późną nocą. 

� trzeba ćwiczyć umiejętność dedukcji nawet podczas deseru. 

� nie należy przejmować się cieniem, który snuje się za nami, także po zmierzchu. 

A pytania i zagadki się mnożą: 

Kto to jest ten dziwny typ podobny do Marsjanina i jeżdżący rozklekotanym samochodem? Kim jest 
trójka podejrzanych osobników o dziwnym wyglądzie? Dlaczego z niewiadomych przyczyn ktoś nagle 
zniknął z leśniczówki? Wreszcie - dlaczego na starym zamku straszy? 



 Trójka przyjaciół spędza wakacje u cioci. Nie zamierzają się nudzić! Po wybudowaniu szałasu-bazy 
detektywów przystępują do tropienia okolicznych przestępców. 

                        KSIĄŻKA DLA CZYTELNICZEK Z KLAS 7 i 8. 

                            MÓW SZEPTEM Agnieszka Olejnik 

 

 

Młodzi. Samotni. Rozdarci. 

Główni bohaterowie – Witek ( szkolny outsider, który słyszy 

kolory i widzi barwę niektórych słów) oraz Magda ( nowa uczennica, 

która lubi ciszę i przestrzeń oraz nie znosi ludzi) dźwigają na swych 

barkach ciężki bagaż życiowych doświadczeń. 

Witek nawiązuje z Magdą kontakt telefoniczny i choć 

dziewczyna nie ma pojęcia z kim rozmawia, to spędza z chłopakiem na 

rozmowach długie godziny. 

Pewnego dnia dochodzi do tragedii, która zmienia ich życie. Tylko Witek jest w stanie pomóc 

Magdzie. Czy jednak ona mu zaufa? Czy dwie zupełnie różne osoby, które do tej pory wolały żyć w 
samotności, maja szansę na miłość? 



Książka ta to historia niebywała i trzymająca w napięciu. Znajdziemy w niej element sensacji, 

który potęguje bieg wydarzeń, wzbudza niepewność, dreszczyk emocji i mnoży pytania: kto? I 

dlaczego? 

                                            Drodzy Uczniowie! 

Szkoły są zamknięte i od dłuższego czasu trwa nauczanie zdalne, a to wiąże się z czasem 

wzmożonej pracy przy komputerze. Większość zadań wykonujemy teraz przy użyciu 

technologii komputerowej i informacyjnej. Może to mieć zły wpływ na organizm. 

Pamiętaj, że praca czy zabawa przy komputerze, wykonywana codziennie może być 

uciążliwa, gdyż: 

* intensywna praca wzrokowa może powodować bóle głowy, oczu, zmęczenie, znużenie, 

* długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, 

kręgosłupa, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg. 



 

Jak pomóc naszym oczom w czasie długotrwałego używania laptopa czy telefonu? 

� Pamiętaj o częstym mruganiu. 

� Zamykając oczy na dłużej, zakrywaj je rękami, by maksymalnie ograniczyć 

oświetlanie powiek. 

� Co jakiś czas oderwij wzrok od komputera, popatrz w dal i skoncentruj się 

na oddalonych przedmiotach znajdujących się za oknem. 

� Patrz na zieleń. Oczy wtedy najmniej męczą się. 

� Postaraj się, aby w pomieszczeniu, w którym pracujesz, powietrze nie było suche. 

Często wietrz pokój, zimą zastosuj nawilżacze. 

Przestrzegaj również tych zasad: 

� Ustawiaj monitor w odległości 50-70 cm od oczu, tyłem do źródła światła 

� Dobierz właściwą rozdzielczości ekranu monitora - optymalna rozdzielczość 



monitora to min. 1024x768. 

� Nie ustawiaj monitora na tle okna, naprzeciw okna ani na tle innych jaskrawych 

obiektów. 

� Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około 70 cm. 

� Ręce powinny być trzymane poziomo na klawiaturze. 

� Krzesło z regulacją wysokości i odpowiednim oparciem. 

 

 

PAMIETAJ RÓWNIEŻ O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU 

Z INTERNETU! 



 

 

                                                        Powodzenia! 

                                                     Izabela Wojtasik 

 

 


