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ZACHĘCAMY DO LEKTURY!

Litania
Jezu Chryste ! W litanii mojej,
Cześć i uwielbienie oddaję Tobie!
Liche Twe ubranie, żłobek i stajenka.

Mesjaszu świata !
Chustą przepasany, na słomie.
Dobre są Twe oczy i chwalebne dłonie !

W ubogiej stajni narodzony,
Jakże na świecie uwielbiony.
Wielka Twa wiara ,
na prawicę Ojca Cię wysłała !

Chryste ! Okrutnie osądzony,
Bestialsko zamęczony,
Zbawicielu ! Ukrzyżowany przez wiernych…

Prawico Ojca swego !
Przychodzisz do nas w chlebie białym,
W dzień swego narodzenia, na sianku.

W chwale !

Modlimy się do Ciebie ,
Przy Wigilijnym stole,
Abyś nas-ludzi, jakże wiernych Tobie,
Ojcu swemu, Wszechmocnemu raczył polecić.
polecić

Słuchaj, jak modlą się Twoje dzieci,
Abyś temu domowi, swą opieką
ą śświecił.

Autor- Tomasz Kotłowski, klasa V c

Bajka o smokach
Dawno, dawno temu było królestwo o nazwie Smoczysko . Żyło tam dużo
smoków złych ,ale i tych dobrych . Były też zawody ze smokami, uczono, jak
walczyć z nimi . Codziennieodbywały lekcje walki . Pewnego dnia, gdy pewien
chłopak walczył ze smokiem, niestety przegrał bój i każdy z niego się śmiał.
Gdy wracał, zobaczył najgroźniejszego smoka z całej wyspy. Zwierz był jednak
mały i nie mógł się wzbić w powietrze, bo miał odcięte prawe tylne skrzydło.
Chłopiec pomyślał, że może mu pomóc . Wystraszył się trochę, ale mimo
wszystko podszedł do niego. Nakarmił go i napoił . Polubił go nawet i zaczęli
się bawić. Nagle, jak go pogłaskał pod uchem, smok położył się jak psiak.
Następnego dnia, gdy bohater miał walczyć z następnym smokiem, pogłaskał
go pod uchem i ten też padł. Każdy pytał chłopca, gdzie się tego nauczył . On
jednak nie mógł wyjawić, że jego nauczyciel to najgroźniejszy smok na
wyspie. Odtąd był najlepszym wojownikiem na wyspie.

Autor- Patryk Kuroń, klasa V b

Mucha i ćma

Spotkały się raz mucha i ćma w pewnej kuchni na szybie
okiennej. Obydwie rozmawiały o ludziach, zastanawiając się,
którą z nich ludzie bardziej lubią. W końcu się pokłóciły..
Mucha mówiła, że ćma wlatuje przez otwarte okno, pędzi do
światła, a potem wpada np. do kompotu. Ćma zaś
zdenerwowana odpowiedziała, że to mucha przeszkadza
ludziom. Najpierw siada w dziwnych miejscach, a potem
pojawia się np. na jedzeniu, a ludzie przecież tego nie
znoszą! Zajęte kłótnią owady zginęły marnie, bo pewnie nie
znały przysłowia – „ Przyganiał kocioł garnkowi” .

Autor
Bernard Kotłowski , klasa V b

Wywiad z panią Anną Bogusz ( wychowawczynią klasy zerowej )
- Pani ulubiona książka z dzieciństwa ?
- Bardzo mile wspominam „Akademię Pana Kleksa” Jana
Brzechwy.
- A z lektur szkolnych?
- Moją ulubioną lekturą szkolną była „Ania z Zielonego
Wzgórza”. Cenię też bardzo adaptację filmową tej powieści. Jest
wierna książce, postać grana przez aktorkę bardzo przypomina tę
oryginalną Anię z powieści.
- Czy jakaś lektura nieszczególnie przypadła Pani do gustu?
- Niestety, nie przepadam za poezją, dlatego w szkole nie lubiłam
zbytnio analizować utworów poetyckich.
- Czy ma Pani jakiegoś jednego ulubionego autora?
- Tak. Bardzo lubię twórczość H. Sienkiewicza.
- Czy preferuje Pani jakiś jeden rodzaj literatury?
- Bardzo lubię książki historyczne, podróżnicze.
- Czy książka przegra z komputerem ?
- W dobie komputeryzacji, cyfryzacji wydaje mi się, że tradycyjna
wersja książki zaczyna powoli przegrywać. Nie uważam jednak,
że nowoczesność oznacza całkowitą klęskę literatury.
- Dziękujemy za wywiad.
Wywiad przeprowadzili- Jakub Pietraś i Mikołaj Wójcik

