CZYTAJ, TO FAJNE JEST

W tej prezentacji przedstawię
Wam kilka osób, które spróbują
was zachęcić do częstego
czytania nie tylko lektur
szkolnych.

IWONA SOBOLEWSKA
,,PERFEKCJONISTKA ,,
Czytać zaczęłam około trzy lata temu. Zazwyczaj czytam
młodzieżowe książki. Moją ulubioną jest opowieść Iwony
Sobolewskiej pt. ,,Perfekcjonistka’’. Książka opowiada o nastolatce
Julicie, która po rozstaniu ze swoim chłopakiem Maćkiem, robi
wszystko, aby jej życie było perfekcyjne.

,,Perfekcjonistka’’ kolejna powieść młodej i obiecującej autorki to
historia Julity, nastolatki, która stara się zapomnieć o miłości, która ją
zraniła i zadrwiła z niej. Dlatego broni się przed jakimkolwiek nowym
uczuciem. Julita do perfekcji doprowadza swój wygląd, chcąc tym
zamaskować złamane serce. Książka opowiada również o perypetiach
bohaterki w szkole muzycznej, o jej relacjach z kolegami i przyjaciółmi,
a także o odkrywaniu talentów i dostrzeganiu wartości. Ukazuje życie
uczniów, ich zainteresowania i pasje.
Ta książka bardzo mi się podoba ze względu na to, że jest ona pisana w
formie pamiętnika. Dzięki temu możemy dowiedzieć się o uczuciach
głównej bohaterki. Polecam bardzo serdecznie tę książkę osobom,
które mają niską samoocenę i nie widzą w sobie żadnych wartości.
Autor: Aleksandra Malinowska

BARBARA ROSIEK
,,PAMIĘTNIK NARKOMANKI’’
Mając 13 lat, jak prawie każdy nastolatek, nie lubiłam czytać książek.
Podchodziłam do tego sceptycznie ,, czytałam bo musiałam’’. Jednak
w pewnym momencie natrafiłam na książkę, która mnie naprawdę
zaciekawiła. Od tamtej pory zaczęłam inaczej podchodzić do
czytania. Książka która wywarła na mnie ogromne wrażenie miała
tytuł ,,Pamiętnik narkomanki’’ autorstwa Barbary Rosiek.

Opowiada ona o problemach, z którymi nastolatki borykają się
przez złe towarzystwo, wynikających z nieliczenia się ze zdaniem
innych i wielu, dla nas czasem niezrozumiałych, przyczyn. Postać
Basi, głównej bohaterki pokazuje jak bardzo słaby staje się
człowiek uzależniony, zobojętniały na uczucia i otoczenie. Nie
miała ona przyjaciół, wszystkich odrzucała. Kiedy umarli z
przedawkowania jej starzy znajomi została sama. Za każdym
razem kiedy czytam tę książkę odkrywam wiele nowych
wątków. Nowe pytania przychodzą mi do głowy, lecz z każdą
przeczytaną stroną rośnie we mnie podziw. Podziw dla głównej
bohaterki. Książkę podsumowuje cytat ,, Każdy rodzaj
narkotyków doprowadza do ostatecznej klęski-odrętwienia’’.
Czytam książki w każdej wolnej chwili, ale wolnego czasu mam
coraz mniej. Moim zdaniem czytanie książek jest pożyteczne,
wyrabia cierpliwość, uczy myślenia i pobudza wyobraźnię.
Autor: Anna Kowal

GAYLE FORMAN
,, ZAWSZE STANĘ PRZY TOBIE’’
Odkąd pamiętam nie lubiłam czytać książek. Zawsze starałam się, abym
nie musiała tego robić. W młodości czytałam tylko lektury co
spowodowało, że w moim mniemaniu, każda książka była nieciekawa.
Tym sposobem uprzedziłam się do książek. W roku ubiegłym bardzo mi
się nudziło. Moja nauczycielka języka polskiego poleciła mi książkę
,,Zapałka na zakręcie’’. Nie byłam zadowolona, ale stwierdziłam, że mi
nie zaszkodzi. Tak bardzo mi się spodobała, że zaczęłam czytać w każdej
wolnej chwili. Pochłaniałam coraz więcej książek. Po pewnym czasie
zdałam sobie sprawę, że moim ulubiony gatunek jest fantastyka.

Zdarza się, że czytam inne książki. Z wielu, które przeczytałam
najbardziej podoba mi się ,, Zawsze stanę przy Tobie’’, której
autorką jest Gayle Forman. Ta książka bardzo mnie zaintrygowała.
Pochłonęłam ją w dwie i pół godziny. To opowieść o losach Brit,
zamkniętej w ośrodku terapeutycznym dla zbuntowanych
nastolatek. Oddała ją tam macocha wraz z ojcem. Dziewczyna
należy do zespołu muzycznego, ale musi przerwać granie i wymyślić
jak nie zwariować wraz z terapeutkami o niskich kwalifikacjach.
Książka zakończyła się pasjonująco i zachęciła mnie do dalszego
czytania podobnych opowieści. Niestety to było w wakacje.
Obecnie nie mam już tyle wolnego czasu, więc czytam mniej. Moim
zdaniem czytanie książek jest pożyteczne. Nie tylko rozwija
wyobraźnię i wymowę, ale także poprawia gramatykę i ortografię.
Polecam książki każdemu kto ma choć trochę wolnego czasu.
Autor: Monika Kucab

GAYLE FORMAN
,,ZOSTAŃ, JEŚLI KOCHASZ’’
Opowiem o mojej ulubionej książce, którą przeczytałam na wakacjach.
Opowiada ona o życiu Mii, która po tragicznym wypadku traci swoje
dotychczasowe życie, najbliższą rodzinę i jest w stanie dziwnego zawieszenia.
Patrzy z góry na zachowanie swoich dziadków, przyjaciół i chłopaka, którzy
zmagają się z cierpieniem związanym z tym wypadkiem. Mia staje przed
decyzją czy zostać i walczyć o to co zostało na ziemi, czy poddać się i odejść z
rodzicami. Podczas podejmowania decyzji przypomina sobie dotychczasowe
życie. Wspomina swoją szkołę, relację z rodzicami oraz moment, w którym
zakochała się w Adamie. Zastanawia się jak będzie wyglądać jej dalsze życie.
Spodobał mi się sposób pisania książki. Pokazuje wielką przyjaźń i miłość,
samotność i znajdowanie swojego miejsca na ziemi oraz umiejętności
żegnania się z przeszłością i pogodzenia się z tym co nadchodzi.
Autor: Andżelika Pich

DARY ANIOŁA TOM 1
,,MIASTO KOŚĆI’’
,,Miasto Kości’’ jest to pierwsza część cyklu Dary Anioła. Główna
bohaterka Clary prowadzi całkiem normalne życie. Gdy zaczyna
widzieć osoby, których inni nie są w stanie zobaczyć, dowiaduje się,
że nie jest przyziemna. Jej matka zostaje porwana, a ona musi zacząć
żyć w cieniu siebie. Separuje się od rówieśników. Musi zaufać komuś
kogo nie zna, a wszystkich, którym ufała musi ,,odstawić’’ na bok.
Losy Clary są zawiłe. Dziewczyna nigdy nie miała ojca i brata, gdy
nagle dowiaduje się że się odnaleźli okazuje się, że są największymi
zbrodniarzami. Książka jest pełna niespodziewanych zwrotów akcji i
ekstremalnych decyzji, które Clary musi podjąć aby żyć.
Autor: Monika Kucab

JEANNE RYAN
,,NERVE’’
Książka ,,Nerve’’ opowiada o nastoletniej dziewczynie,Vee która wiedzie
spokojne wręcz monotonne życie. Zajmuje się charakteryzacją aktorów do
przedstawień. Przyjaźni się z osobą, przy której wypada na cichą szarą
myszkę i ma dość takiej sytuacji.

Pewnego dnia po kłótni ze swoją najlepszą przyjaciółką,
postanawia wziąć udział w popularnej grze ,,Nerve’’. Zasady są
proste: wykonujesz wyznaczone przez innych graczy zadania,
udowadniasz w ten sposób swoją prawdziwą naturę wybierając
między graczem a widzem. Na początku zadania są łatwe i
niegroźne. Natomiast z czasem sprawy przybierają inny bieg, gdy
dołącza do niej przystojniak na motorze, który ma pomóc jej
wykonać zadania. Jednak chłopak ma w tym swój ukryty cel.
Wkrótce okazuje się, że każdy ich ruch jest manipulowany przez
anonimowych obserwatorów. Zabawa zmienia się w walkę o
przeżycie, gdy konta internetowe i bankowe zostają zhakowane.
Czy Vee uwolni się od gry? Wydaje się że jedynym sposobem jest
wygranie ale to nie jest takie łatwe.
Autor: Edyta Grendus

ALYSON NOEL
,,EVER’’
,,Ever’’ to jedna z nielicznych części cyklu nieśmiertelni. Ta książka
opowiada o losach młodej dziewczyny, która w jednym dniu straciła
najlepszą przyjaciółkę , rodziców, siostrę i ukochaną sunię Malinkę.
Na początku Ever jest załamana ale z biegiem czasu oswaja się z
myślą, że niczego nie zmieni i że może być tylko lepiej. Mimo wielu
trudności dziewczyna układa sobie życie na nowo. Poznaje nową
przyjaciółkę i chłopaka , którzy ją wspierają. Jednak jej życie nie jest
kolorowe, bo za każdym razem gdy jest dobrze pojawia się ktoś, kto
chce ją zabić. Ever jest medium, ale i tak musi być ostrożna, aby nie
zginąć. Cała książka jest pełna ciekawych i spontanicznych akcji.
Autor: Monika Kucab

CHRISTIANA F.
,,MY, DZIECI Z DWORCA ZOO’’

Czytanie książek od zawsze było dla mnie dość problematyczne,
zwykle nie myślałem o tym jako o czymś naprawdę pożytecznym i
sprawiającym sporo frajdy. Aczkolwiek całkiem niedawno
uświadomiłem sobie, iż literatura jest wspaniałym źródłem wiedzy a
przede wszystkim przyjemności.

Książką, która przekonała mnie do rozpoczęcia czytelniczej przygody
była biografia Christiane F. pt. ,, My, dzieci z dworca zoo’’ Autorka
swoją historią wciągnęła mnie na tyle mocno, że nie czułem upływu
czasu kiedy dobiegła ona końca. Sposób w jaki został opisany problem
bohaterki i jak przebiegało jej życie jako młodej narkomanki i
prostytutki, urzekł mnie na tyle mocno, że jest to jedna z moich
ulubionych książek, z którą na pewno jeszcze nieraz spędzę dłuższą
chwilę.
Autor: Jakub Rzucidło

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!

MAM NADZIEJĘ, ŻE WRAZ Z MOIMI KOLEŻANKAMI I KOLEGĄ CHOCIAŻ TROCHĘ
ZACHĘCILIŚMY WAS DO CZYTANIA KSIĄŻEK.
CHCIELIŚMY WAM RÓWNIEŻ PRZYPOMNIEĆ, ŻE KSIĄŻKI TO NIE TYLKO LEKTURY
SZKOLNE.
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