KĄCIK
BIBLIOTECZNY
„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy
przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem”

(przysłowie chińskie)

Drodzy nasi czytelnicy, sympatycy i przyjaciele biblioteki szkolnej! W czasie,
kiedy nie możemy spotykać się wśród książek my, bibliotekarze zachęcamy aby
sięgnąć do swoich domowych biblioteczek – może natkniecie się na książkę, której
jeszcze nie przeczytaliście albo na taką do której zechcecie powrócić i odkryć
w niej coś nowego, interesującego, co skłoni do refleksji. Na pewno i jedna i druga
książka stanie się miłym urozmaiceniem, wnoszącym w wasz dzień coś nowego
a może i nieoczekiwanego.
Zachęcamy więc aby obok czasu poświęcanego uczeniu się i odrabianiu lekcji,
znaleźć chwilę na czytanie. Przygotowaliśmy też dla was Kącik biblioteczny...

OPOWIEŚCI DO PRZEMYŚLEŃ:
Bywa często zwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym.

Jean de La Fontaine „Kruk i lis”
tłum. Ignacy Krasicki
Pewien Lis od wielu dni błąkał się po lesie w poszukiwaniu jakiegoś jedzenia.
Bezskutecznie myszkował po zaroślach, leśnych duktach i polanach. Nic nie
znalazł i nie upolował, czym mógłby napełnić pusty żołądek.
Zapuścił się w końcu na skraj lasu, gdzie bywał niezwykle rzadko i szczęście
w końcu uśmiechnęło się do niego. Wysoko, na sosnowej gałęzi, siedział Kruk. Nie
zwróciłby w ogóle na niego uwagi, w końcu lisy nie umieją wdrapywać się na
drzewa aby chwytać siedzące na nich ptaki. Ten Kruk trzymał jednak w dziobie coś,
co przyprawiło rudzielca o skręt żołądka. Był to olbrzymi kawał sera, który ledwie
mieścił się w kruczym dziobie.
- Dzień dobry! – powiedział Lis do ptaka ale ten tylko podejrzliwie łypnął na niego
okiem.
Lis chwilę się zastanowił. Po namyśle podszedł bliżej, przysiadł pod drzewem
i zaczął prawić Krukowi komplementy.
- Jeszcze nigdy nie widziałem tak pięknego ptaka jak ty – zaczął Lis a potem zaczął
się rozkręcać w pochwałach. – Blask twych oczu rozświetla ciemności lasu! Co za
pióra czarne, lśniące…

Kruk wybałuszył oczy i zaczął nasłuchiwać z uwagą. Jeszcze nikt, nigdy, nie
powiedział mu na raz tyle miłych słów! Wyprostował się dumnie, podczas gdy Lis
bez ustanku zachwalał urodę ptaszyska.
- Ach, co za nogi, z jakimż pazury twe gałąź oplatają wdziękiem! A jeśli nie jestem
w błędzie, to i głos twój piękny będzie!
Ptak tak mile połechtany dziób otworzył i ser upuścił. Zakrakał ale głosu jego Lis
pochwalić nie miał już czasu. Porwał ser i czmychnął w mrok lasu.
Opracowanie: © Piotr P. Walczak

Ilustrację można pokolorować

Zastanów się...
- Czy potrafisz wysnuć morał z tej krótkiej opowieści?
–

Czy umiałbyś rozpoznać pochlebcę?

–

Jakie inne cechy oprócz umiejętności schlebiania miał lis?

–

Znasz inne określenia dla słowa „chwalić”?

–

Dlaczego ludzie lubią być chwaleni?

–

Jaka jest różnica między chwaleniem a pochlebstwem?

KŁODZKO MOJE MIASTO
Czas nie zachęca do wypraw ani spacerów, co nie znaczy, że musimy
zrezygnować z odkrywania i poznawania różnych miejsc i spraw. Proponujemy
przyjrzeć się naszemu najbliższemu otoczeniu – miastu w którym żyjemy.
Co właściwie wiemy o Kłodzku?

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania
We wszystkich przewodnikach turystycznych znajdziemy informację, że Kłodzko
jest jednym z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska z bogatą ponad 1000-letnią
historią, w której swoją obecność zaznaczyli Czesi, Niemcy i Polacy.
W naszym mieście znajdujemy wspaniałe zabytki architektury, dzieła sztuki,
malownicze miejsca noszące ślady minionych epok. Te najstarsze sięgają czasów
wczesnego średniowiecza. „Kto i kiedy założył gród kłodzki, dokładnie nie wiemyprzyznają historycy. Wiemy natomiast, że w 981 roku, czeski kronikarz Kosmas
napisał, że przed tą datą istniał gród na górze w pobliżu rzeki Nysy, należący do
czeskiego możnowładcy Sławnika, ojca św. Wojciecha. Były to umocnienia
zlokalizowane za Górze Fortecznej (obszar dzisiejszej twierdzy) Kosmas pisze
o zamku, ale w swojej kronice wspomina również o mieszkańcach grodu –
mieszczanach: Tak więc w tych czasach był to nie tylko gród na górze ale i miasto,
którego głównymi częściami oprócz grodu były osada i targ. Kosmas podaje
również kilka szczegółów dotyczących budowli kłodzka. Wymienia wspomniany już
zamek. Do którego prowadziły bramy. W pobliżu murów znajdował się pałac, a na
przedmurzu stała wieża. Wydaje się więc, ze Kłodzko było wówczas dobrze
obwarowana twierdzą.

Dla Kosmasa i jemu współczesnych Kłodzko było zaporą na drodze polskich
najazdów. Było też bazą wypadową dla czeskich najazdów na Polskę, jako że
najdogodniejsza droga, jaką mogły się poruszać armie obu państw, biegła właśnie
przez kotlinę kłodzką. W tym okresie mieszkańcy Kłodzka wierni byli czeskim
władcom i czuli się Czechami.
Kosmas jeszcze kilkakrotnie będzie wspominał o Kłodzku, ale o dalszych dziejach
miasta, jego losach i zabytkach napiszemy w kolejnym tekście.
Oprac. na podst. książki „Kłodzko, dzieje miasta”
1. Kim był Kosmas?
2. Z którego roku pochodzi najstarsza znana wzmianka o Kłodzku i o czym

mówi?
3. Iluletnią historią może poszczycić się Kłodzko?
4. Kto był pierwszym właścicielem miasta?
5. Jakie pierwsze budowle znajdowały się w mieście?
6. Kim byli pierwsi mieszkańcy Kłodzka?

CZY WIESZ, ŻE ...
* Pierwszą książkę, która powstała przy użyciu ruchomej czcionki, wydrukowano
w Korei w 1234 roku. Jest to „Kompendium rytów i obrządków”, a upraszczając
to podręczny zbiór podstawowych zwyczajów i sposobów zachowania. Książkę
mającą 50 tomów wydrukowano w 28 kopiach.
* Jan Gutenberg jest uważany za wynalazcę druku, a rok, w którym tego dokonał
to 1450. Pierwsze wydrukowane książki to Biblia i Księga Wszelkiej Mądrości.
* Kolorowy druk pochodzi z Chin. Wynaleziono go w 1107 roku. Wydrukowano
wówczas trójkolorowe papierowe banknoty, żeby je zabezpieczyć przed
fałszowaniem.
* Książki rękopiśmienne w czasach średniowiecza zdobione były srebrem, złotem
i drogimi kamieniami. Za jedną książkę można było kupić kilka wiosek.
* Pierwsze książki w języku polskim powstały w XIV wieku.

…I JESZCZE JEDNA PROPOZYCJA – KONKURSOWA
Dla tych, którzy lubią „puszczać wodze wyobraźni. Na łamach szkolnej
gazetki publikujemy prace literackie w cyklu „Mała literatura dziecięca”.
Jeśli ktoś z was chce oderwać się nieco od rzeczywistości, zachęcamy
do pisania opowiadanek, wierszy, a może nawet dłuższych form
literackich. Prace mogą być ilustrowane. Temat i rodzaj opowieści czy
wiersza jest dowolny – obyczajowy, fantastyczny, detektywistyczny.
Najlepsze prace nagrodzimy
Niemal wszystko może stać się tematem literackim. Możecie wymyślać
swoje historie. My ze swej strony pomagamy, podsuwając pomysł by
w utworze wystąpiły m.in.: mały, błękitny smok, stara siedziba i ogród
rodziny Peteckich, oraz dziewczynka o imieniu Lusia.

… NA KONIEC COŚ NA POPRAWĘ HUMORU
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask.
Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia
w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji
nie będzie, prawda?
***
- Ech, ta 6B! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich kto wziął Bastylię, a oni
krzyczą, że to nie oni!
- Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś
z innej klasy.
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika!
Że też nikt go do tej pory nie znalazł...

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!
Geografia - Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX-wieku
J. Polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowy w klasie - Kosmita E.T
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
Szkoła - Świat według Kiepskich

