
Październik miesiącem bibliotek szkolnych.
Wydarzenia biblioteczne.

Zawitał październik, miesiąc w którym biblioteka szkolna oferuje
wiele ciekawych pomysłów na zajęcia z książką.

Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Harmonogram działań

r. szk. 2019/2020

Zdjęcie Marii Skłodowskiej-Curie

1) Organizacja i przeprowadzenie 4-etapowego konkursu "Maraton Biblioteczny" dla 
uczniów klas 4- 8.

2) Konkurs plastyczno-literacki: "Maria Skłodowska-Curie - niezwykła kobieta"           
- I semestr - klasy 4 - 8.
prace plastyczne na formacie A-3, technika dowolna, ilustrujące sentencję, myśl o 
patronce..

3) Konkurs literacki dla klas 1 - 3 "Maria Skłodowska-Curie naszym patronem". 
-opowiadanie ( max 1) strona o pierwszym spotkaniu z patronem.
 
4 )Tydzień Patrona ( 9 -23. 12. ).
W harmonogramie 
- zorganizowanie ruchomej wystawy Maria Skłodowska-Curie - odkrywca i 
naukowiec" (XII-VI)"
- Dzień Noblisty - 10. XII) 
- Quiz o patronie - "Skłodowska znana i nieznana" (11. XII) 

5) Stworzenie kart do teatrzyku KAMISHIBAI "Z Marią nakręcamy się na naukę".

6) Prace nad cyklem opowiadań do zbiorku "Broszka i Groszka wędrówki po świecie"
- "W świecie Marii Skłodowskiej-Curie".
 
7)  Organizacja okolicznościowych wystaw książek, i prowadzenie zajęć 
czytelniczych, 
m.in. : "O szkole i uczniach w książkach" - X,  "Co to znaczy być patriotą" - XI,
"Z Marią Skłodowską-Curie bliżej nauki"( 9 - 13. 12).



Maraton Biblioteczny - 4-etapowy konkurs
czytelniczy

Także w tym roku szkolnym ogłosiliśmy nasz konkurs
wiedzy o bibliotece, książce i języku polskim. Do

konkursu zgłosiło się 20 osób. Do I etapu przystąpiło
16 uczniów. Konkurs ukończyło 11 uczestników.

I etap - Czy znasz bibliotekę i jej zbiory

Termin: 02. 10. 2019 r. godz. 11:30 (duża przerwa)..                       Fotografia okładki książki
I miejsce zajął Mateusz z klasy VI.

II etap - Czytanie ze zrozumieniem (test ze zrozumienia tekstu o Marii 
Skłodowskiej-Curie).
Termin: 09. 10. 2019 r. godz. 11:30 (duża przerwa).
I miejsce zajął Stanisław z klasy VI.

III etap - Zabawy słowem ( test ze znajomości języka polskiego)

Termin: 16. 10. 2019 r. godz. 11:30 (duża przerwa).
I miejsce zajęła Marysia z klasy VIII.

IV etap - Konkurs literacko-plastyczny "Złote myśli niezwykłej kobiety" (zilustruj
dowolny cytat z Marii Skłodowskiej-Curie).
Technika: dowolna, płaska
Format: A-4
Termin: 2. 10. - 31. 10. 2019 r. 
I miejsce zajęła Kornelia z klasy V. 

Grand Prix konkursu zdobyła Joanna z klasy VI

Konkurs Maraton Biblioteczny
(3 zdjęcia)



Październikowe wystawy książek

W miesiącu bibliotek szkolnych wypada kilka wydarzeń, które
postanowiliśmy uczcić wystawami książek i zajęciami czytelniczymi.

Zorganizowaliśmy wystawy z okazji:

 Dnia bez przemocy - "Nie hodujmy dręczycieli"
(2. 10.),

Dnia Komisji Edukacji Narodowej - "Ja uczeń" (14. 10.), 

Wystawy książek
(7 zdjęć)

Dnia Jana Pawła II - "O co dzieci zapytałyby
Papieża Jana Pawła II" 

 i Światowego Dnia
Żywności - "Zdrowo
jeść" (16. 10.)



Pasowanie na
czytelnika

14. 10. 2019 r.

Uczniowie klas pierwszych, już po ślubowaniu  
z niecierpliwością czekali na dzień pasowania
na czytelnika. To najbardziej wdzięczna grupa
czytelników. Dzieci już od miesiąca odwiedzają
bibliotekę. Wreszcie staną się pełnoprawnymi
jej użytkownikami.

Na spotkaniu uczniowie obejrzeli teatrzyk 
Kamishibai i wraz ze Zdzisiem Lubiksiążką 
odwiedziły bibliotekę. Porozmawiały o zasadach
postępowania z książkami, wysłuchały wierszy  
o troskach i prośbach książek. 

Dzieci miały także egzamin         
na czytelnika, podczas którego
wykazały się znajomością lektur,
trafnie nazywały tytuły książek,
poradziły sobie z ułożeniem
postaci bohaterów z puzzli          
i rozwiązały czytelnicze zagadki.

Podczas pasowania na
czytelnika

                  (7 zdjęć)

Na zakończenie spotkania dzieci 
złożyły uroczyste ślubowanie i były 
pasowane na czytelnika. Każda klasa 
otrzymała pamiątkowy dyplom,             
a uczniowie plakietkę-zakładkę.



Kiermasz Książek z Tuliszkowa
W ramach działań promujących czytelnictwo organizujemy kiermasze
książek, które przybliżają uczniom rynek nowości czytelniczych.
Tym razem wystawiliśmy książki z hurtowni Tuliszków.
Wystawa cieszy się sporym zainteresowaniem. Uczniowie znajdują
na niej interesujące ich pozycje książkowe.

Kiermasz książek
(3 zdjęcia)


