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O mnie

Nazywam się Aija Anete Strokša, jestem uczniem w trzeciej klasie

specjalność hotelarstwo i chciałabym opowiedzieć Wam o pierwszej

książce, którą przeczytałam.



Pierwsza książka

Pierwszą książką, jaką przeczytałem, był "Pamiętnik Grega" Jeffa

Kinneya, kiedy byłam w szkole podstawowej.

Opisuje rodzinną wycieczkę, podczas której różne rzeczy idą nie

tak, jak powinny. W pewnym sensie uczyniły z niej najstraszniejszą

podróż, ale w końcu jest to wspaniała i niezapomniana przygoda.



Gatunki książek, które lubię czytać

Czytam różnorodną literaturę, ale bardziej interesują mnie kryminały,

a także powieści przygodowe oparte na prawdziwych wydarzeniach.



Jak książka funkcjonuje w świecie cyfrowym?

Myślę, że książka (papierowa) robi większe wrażenie niż to, co

jest dostępne w Internecie. Tak, świat Internetu zawładnął nami. Jest

wielu młodych ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z wartości książki

i z tego, jak wiele można się dzięki niej nauczyć.

Chociaż Internet zwyciężył, cieszę się, że książki nie zostały

całkowicie zapomniane, ponieważ niezaprzeczalnie poszerzają naszą

wiedzę i wzbogacają nasz wewnętrzny świat.



O mnie 

Nazywam się Marks Ševcovs. Jestem w drugiej klasie i uczę się

zawodu stolarza meblowego.

Savu dzīvi saistīju ar lasīšanu tad, kad biju aptuveni 5-6 gadu

vecumā.



Ulubiona książka

Najbardziej lubię powieść Michaiła Bułhakowa "Mistrz i

Małgorzata".

Akcja rozgrywa się w Moskwie. Woland i jego świta przybywają 

do tego miasta, gdzie spotykają Magorzatę. Woland zaprasza 

Małgorzatę na bal, na którym ma zostać królową, Małgorzata zgadza 

się. W nagrodę Małgorzat zostaje na wspólniczką Mistrza.



Jak wyglądałby świat bez książek?

Zastanawiałem się też, jak wyglądałby świat bez książek. Byłoby 

to z pewnością bardzo nudne, szare, a czytanie książek daje dużo 

szersze spojrzenie na świat.



O mnie

Nazywam się Aleksejs Budkevičs. Uczę się w drugiej klasie o

specjalności technik komunikacji inżynierskiej.

Chciałabym opowiedzieć, jak zaczęło się moje czytanie książek.

Swoją pierwszą książkę przeczytałem w szkole podstawowej.



Najprzyjemniejsza książka

Najbardziej fascynującą książką jest "Piknik na poboczu" braci

Strugackich.

Opowiada historię naukowca, którego zadaniem jest zbadanie

miasta zamieszkanego niegdyś przez kosmitów. Po ich wyjeździe powstała

strefa anomalna. W tej strefie znajdują się obiekty i zjawiska nieznane

nauce, często śmiertelnie niebezpieczne. To, co widzę w pracy, łączy mnie

z tym ciekawym światem pełnym niebezpieczeństw i nieznanego.



Rekomendacje dla młodych czytelników

Nowym czytelnikom polecam rozpoczęcie nauki od

łatwiejszego materiału i stopniowe podnoszenie progu

trudności. Gdy poczujesz się gotowy, przejdź do

poważniejszych przedsięwzięć literackich. Nawet jeśli nie

lubisz zbyt wiele czytać, ale nie chcesz pozbawiać się pokarmu

dla umysłu i duszy, audiobooki są świetnym rozwiązaniem.



Dziękujemy za uwagę!

Pytania?


