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– wypowiedzi uczniów
Wypowiedzi słuchaczy Zespołu Kolegium
Nauczycielskiego w Ostrołęce
(specjalność język polski)
Czytać to znaczy czuć całym sobą świat, w który nas zabiera książka. Odrzucić precz rutynę, szarą rzeczywistość
zostawić za sobą. Moje życie bez książek byłoby jak ciało
bez ducha, jak pustynia, na której nie wyrośnie żadna
roślina. Kiedy biorę książkę do ręki, wyruszam do innego, lepszego świata.
Czytam i lubię czytać przede wszystkim dlatego, że
czytanie rozwija moją osobowość. Czytając, relaksuję
się i przenoszę do innego świata. Z każdą przeczytaną
książką zwiększa się moja wrażliwość na piękno literatury i kultury.
Lubię czytać, ponieważ czytanie rozwija moją wyobraźnię, wrażliwość. Czytając, rozwijam zasób własnego
słownictwa. Uwielbiam książki, które zawierają ciekawą, oryginalną i zaskakującą fabułę, poruszają problemy współczesnego świata. Po książkę sięgam zawsze,
gdy mam chwilę wolnego czasu, bowiem czytanie jest
najlepszą formą relaksu.
Lubię czytać, ale tylko określone gatunki, np. reportaże,
opowiadania. Książka, aby mnie zainteresować, musi
mieć bardzo dynamiczny rozwój akcji i wyzwalać silne
emocje: śmiech, wzruszenie, strach, zdziwienie.

MERITUM 2 (9) / 2008

?

Czy i dlaczego
lubisz/nie lubisz czytać

Wypowiedzi na temat autorytetów zamieszczone w poprzednim numerze (Meritum Nr 1(8)/2008) zostały zebrane od
uczniów klas II i III z VIII LO im. Króla
Władysława IV w Warszawie przez Marię Bielecką – nauczyciela konsultanta ds.
Wiedzy o Społeczeństwie w Mazowieckim
Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Wydział w Warszawie

Wypowiedzi uczniów kl. II LO nr 2
w Ostrołęce
Lubię czytać, bo człowiek, który czyta, przeżywa dużo
więcej, ponieważ dodatkowo żyje życiem postaci, o których czyta. Czytanie pozwala oderwać się od szarej, nudnej rzeczywistości i wejść w świat barwny, pełen przygód,
w którym wszystko może się zdarzyć.
Lubię czytać książki dla młodzieży i takie, które już ktoś
z moich znajomych przeczytał, nieco streścił i wzbudził
moje zainteresowanie daną książką. Nie lubię czytać lektur, bo nie lubię robić tego, co muszę, co jest nakazane.
Gruba książka, szczególnie lektura, zniechęca mnie do
czytania. Kiedy czytam książki, to nad nimi zasypiam.
Lubię czytać książki, ale nie mam na to zbyt dużo czasu.
Wolny czas przeznaczam na uprawianie sportu lub komponowanie muzyki przy użyciu komputera. Zazwyczaj
czytam lektury.
Nie czytam zbyt dużo książek. Jest to spowodowane
brakiem czasu lub lenistwem. W dzisiejszych czasach
mamy możliwość wysłuchania książki z pliku mp3 lub
obejrzenia adaptacji książki na DVD. Jest to mniej czasochłonne i przyjemniejsze.
Uwielbiam czytać. Jest to mój sposób spędzania wolnego
czasu. Czytanie książek pozwala oderwać się od rzeczywistości, codziennego, szarego i monotonnego życia.
Rozwija wyobraźnię, pozwala pogłębiać wiedzę, wzbogacać słownictwo i ćwiczyć ortografię. Czytanie, moim
zdaniem, jest najcudowniejszą rozrywką.
Lubię czytać książki. Paulo Coelho to mój ulubiony autor.
Jego życiowe przemyślenia, trafne metafory są po prostu
rewelacyjne. Książki o tematyce trudnej, np. „Oskar
i pani Róża” czy „Oswoić los” są dla mnie pouczające.
Pozwalają spojrzeć na świat inaczej, z większy uczuciem.
Książki, które czytam, wzbogacają moją duszę.

