
 

O tym, że czytanie 
książek niesie ze 
sobą szereg korzy-
ści, nie trzeba ni-
kogo przekonywać. 
Dlaczego zatem, 
temu przyjemnemu i 
rozwijającemu zaję-
ciu poświęca się tak 
mało ludzi? Jedynie 
10% z nas czyta 
więcej niż 7 książek 
rocznie. Aby zachę-
cić wszystkich le-
niuchów do czytania 
przedstawiamy 10 
powodów, dla któ-
rych warto czytać 
książki każdego 
dnia: 

1.Czytelnictwo 

kształtuje charak-

ter. 

2. Czytanie posze-

rza zasób słownic-

twa. 

3. Czytanie popra-

wia pamięć. 

4. Czytelnicy są 

bardziej skłonni do 

wypowiadania się  

i uczestnictwa w ży-

ciu społecznym. 

5. Czytanie książki 

redukuje stres  

i wprawia Cię  

w lepszy nastrój. 

6. Czytanie pomaga 

Ci myśleć w sposób 

analityczny. 

7. Fikcja literacka 

zwiększa Twoją 

zdolność empatii. 

8.Poprawiają uważ-

ność i koncentrację 

9. Mole książkowe 

szybciej zapamiętu-

ją i uczą się nowych 

rzeczy. 

10. Czytanie może 

uchronić Cię w 

przyszłości przed 

Alzheimerem. 
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10 powodów, dla któ-
rych warto czytać 
książki 

1 

Dzień Babci i Dziad-
ka w przedszkolu 

2 

Każdy ma coś, co 
może dać innym 

2 

Nowoczesna biblio-
teka w Tiencinie 

3 

Przysłowia  narodów 3 

Czytelnik Stycznia 4 

To warto przeczytać 4 
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Ważne tematy: 

☺ 10 powodów, dla których 
warto czytać książki. 

☺ Nasz udział w akcjach 
charytatywnych  

☺ „Przysłowia mądrością 
narodów” 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Ciasia w Regnowie 



 

21 stycznia przedszkolaki z od-
działów  upamiętnili święto najuko-
chańszych babć  i dziadków. 

 Dzieci zaprezentowały ciekawy 
program artystyczny, w którym 
wystąpiły wszystkie wnuczęta.  Po 
części artystycznej wnuki wręczyły 
swoim babciom i dziadkom laurki. 
Nie zabrakło uścisków, uśmiechów  
i łez wzruszenia. Potem przy wspól-
nym słodkim poczęstunku była 
chwila z książką. Babcie i dziadko-
wie czytali wnukom fragmenty 
książek zakupionych do biblioteki 
szkolnej.  

Goście gromkimi brawami i uściska-
mi podziękowali wnuczętom za mile 
spędzony czas w szkole.  

gnowa. Dziewczyny zebrały  

1819,59zł. 

Podczas finału w Rawie Mazowiec-
kiej nasza szkołę reprezentowała 
Julia Piętara.  

27. finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy odbył się 13 stycznia 
2019 r. Jego celem będzie zakup 
nowoczesnego sprzętu medyczne-
go dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych.  

Uczniowie naszej szkoły wzięli w 

WOŚP aktywny udział. Wolontariusz-

ki z klasy IIIb (Zofia Bator, Julia 

Piętara, Aleksandra Kowara) zbierały 

pieniądze w szkole i na terenie Re-
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27. finał WOŚP 

Jesteśmy Razem 

Dzień Babci i Dziadka 

stępczych. Pośrednim, ale naj-
ważniejszym celem akcji jest 
działanie edukacyjne – pokazanie 
najmłodszym jaką siłę stanowić 
może niewielka pomoc wielu lu-
dzi i wspólne działanie dla dobra 
potrzebujących. Uczniowie i 
przedszkolaki  nie zawodzą, każ-
dy przynosi tyle, ile może – w 
myśl zasady:  
Jeden grosz znaczy niewiele, ale 

Góra Grosza 
jest największa 
na świecie. 

 

Co roku, na przełomie  listopa-
da i grudnia, w szkołach  
i przedszkolach odbywa się 
wielka zbiórka monet pn. 
„Góra Grosza”.  
Tak było też i w naszej szkole. 
Celem akcji jest zbiórka drob-
nych monet z przeznaczeniem na 
pomoc dzieciom, które wychowu-
ją się poza swoją rodziną – w do-
mach dziecka, czy rodzinach za-

„Każdy ma coś, co może dać innym”   

Nasza szkoła 
zebrała 

914,85 zł.  
Dziękujemy! 



 

Nowoczesny  budynek biblioteki w 
chińskim mieście Tiencin ma po-
wierzchnię 30 tysięcy metrów kwa-
dratowych i jest w stanie pomieścić 
aż 1,2 miliona książek. Prace nad bu-
dową trwały aż trzy lata. Natomiast 
czas włożony w powstanie tego nie-
zwykłego projektu przekłada się na 
niesamowite efekty. Biblioteka ma aż 
pięć pięter wysokości, a książki 
umieszczone na półkach znajdują-
cych się na oświetlonych ścianach 
zdają się sięgać aż po sam szczyt 
budynku. Projektanci jednak na tyle 
sprytnie zaprojektowali budynek, że 
książki znajdują się jedynie do okre-
ślonej wysokości, do których czło-
wiek jest w stanie sięgnąć - wyżej 
znajdują się atrapy.  
 
 

 
 
  
 

mówi, że uczymy się nie 
dla szkoły, lecz dla życia ("Non 
scholae sed vitae discimus"). Przy-
wołując odpowiednie argumenty, 
postaramy się dowieść jego praw-
dziwości. Jesteśmy jednak przeko-
nani, że chyba nie ma na świecie 
takiej osoby, która by się z tym 

przysłowiem 
nie zgodziła. 

 
Zdecydowaną więk-
szość  
z Was denerwuje fakt 
rannego wstawania 

Mówi się, że "przysłowia 
są mądrością narodów", gdyż 
w nich zawarta jest mądrość na-
szych przodków, którzy 
na podstawie długich obserwacji 
w dość interesujący sposób formu-
łowali istotne prawdy życiowe. Jed-
no ze starych łacińskich przysłów 

jak sądzicie. 
 Dopiero przyszłość i dorosłość 
korygują to błędne przekonanie. 

Szkoła jest miejscem, gdzie powin-
no się rozwijać posiadane talenty, 
aby ich nie zaprzepaszczać. Poza 
tym w tym okresie swojego życia 
nabywamy wielu bardzo przydat-
nych w późniejszym czasie umie-
jętności, np. samodzielnego ucze-
nia się, właściwego prowadzenia 

i spędzania w szkole połowy dnia. 
Wydaje Wam się, że jest 
to bezcelowe działanie, a szkoły 
w ogóle nie powinny istnieć. Po-
winniście sobie jednak uświadomić 
fakt, że uczęszczając na zajęcia, 
zdobywając wiedzę 
z poszczególnych dziedzin nauki 
i nabywając nowych umiejętności, 
tak naprawdę inwestujecie 
w samych siebie i swoją przy-
szłość. Nie uczycie się dla rodzi-
ców, nauczycieli, ocen—

rozmów, współpracy z innymi oso-
bami. Wówczas to kształtują 
się nasze poglądy i przekonania. 
Uczymy się także tolerancji 
i szacunku dla innych. Wszystko 
to w przyszłości, kiedy już skończy 
się etap nauki szkolnej, na pewno 
kilkukrotnie ”Czegokolwiek się 
uczysz, uczysz się dla siebie” 

„CZ 
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 Ciekawostki ze świata—Biblioteka przyszłości w Tiencinie  (Chiny) 
 

Przysłowia mądrością narodów. 
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” 
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CZEGOKOLWIEK 
SIĘ UCZYSZ,  
UCZYSZ SIĘ 
DLA SIEBIE” 



 

 
Wydawca—biblioteka 
szkolna  
Szkoła Podstawowa  
im. Władysława Ciasia 
w Regnowie. 

odebrał w Bostonie. Rok po-
tem, jako 12-latek został 
w Wielkanoc zamordowany w 
rodzinnej wiosce. 

Historię tę opowiada nam w 
książce Fatima, wymyślona 
przez autora przyjaciółka 
chłopca. 

Iqbal – to książka włoskiego pi-
sarza, dziennikarza i nauczycie-
la Francesco D'Adamo, laureata 
wielu międzynarodowych nagród. 
Przetłumaczono ją na kilkanaście 
języków. W Polsce przetłumaczo-
na przez Joannę Roguską-
Berdyn.  

 To prawdziwa historia pakistań-
skiego chłopca Iqbala Masiha. 
Jako 4-latek został sprzedany do 
niewolniczej pracy przy produk-
cji dywanów. Uciekł mając 10 lat 
i zaangażował się w działal-
ność „Front Wyzwolenia Pracują-
cych Dzieci. Podczas swojej dzia-
łalności przyczynił się do uwol-
nienia wielu dzieci. Sławny z te-
go powodu w świecie został na-
grodzony w 1994 roku nagrodą 
Reebok Human Rights, która 

Tel.: 468131670 
Faks: 468131670 
E-mail:spregnow@gmail.com  

To warto przeczytać—Iqbal 

 
„Podążaj za trzema rzeczami: 
szacunkiem dla innych ludzi, 
szacunkiem dla siebie 
oraz odpowiedzialnością 
za wszystkie swoje czyny”.  

Tytuł  
 „Czytelnik Stycznia”  
otrzymują: 

Kacper Dębowski klasa II 

  Barbara Gawin klasa IV 

Gratulujemy!!! 


