
Wydarzenia w bibliotece
na początku jesieni

Na dworze pogoda jak w lecie, ale w bibliotece
rozpoczynamy już jesienne akcje. Niedługo październik.

a wtedy nasza szkolna biblioteka realizuje obchody
"Października Miesiąca Bibliotek Szkolnych".

Tradycyjnie wiele działań rozpocznie się już teraz, by
zwieńczenie świętować nawet w II semestrze. Będą

konkursy, wystawy, prace nad opowiadaniami i kartami
teatrzyku, a także udział w projektach zewnętrznych,

oraz bieżące tematy wynikające z kalendarza. 

Warsztat TNBSP "Klątwa Gutenberga"

25. 09. 2018

Ciekawe spotkanie z Panem Mikołajem Markowskim,
otwierające środowisko nauczycieli i bibliotekarzy

na współczesne problemy wzroku i związane z nimi trudności
dzieci i młodzieży w szkole.

Pani Prezes  Barbara Tomkiewicz,
przedstawia prelegenta. 

Pan Mikołaj Markowski podczas prelekcji.



Jak świętowaliśmy 
Dzień Języków Obcych 

w szkolnej bibliotece

                                                  Plakat

Jesienne wydarzenia otworzyły zajęcia 
czytelnicze i wystawa książek z okazji 
Europejskiego Dnia Języków Obcych. 
                                  

2 zdjęcia - Wystawa książek

Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych
rozpoczęliśmy 25 września i kontynuowaliśmy 27.

Dzieci poznały historię ustanowienia święta. 
Członkowie Rady Europy podkreślają rolę 
poznawania języków obcych dla budowania 
przyjaznych relacji między narodami.

Gazetka na tablicy przed biblioteką

3 zdjęcia - Uczniowie na  zajęciach
                                                      
Podczas zajęć wskazywaliśmy na plusy czytania w oryginale. 
Ukazywaliśmy także różnice w tłumaczeniach tych samych lektur 
dokonanych przez innych tłumaczy. Wskazywaliśmy na trudności 
przekładu utworów lirycznych.



Warsztat sieci 
"Inspiracje

są wśród nas"
Członkowie sieci podczas dyskusji ( 2 zdjęcia)        "Drama czy dramat

         w bibliotece"
Rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań w ramach

działań sieci "Inspiracje są wśród nas". Tym
razem podczas warsztatów zastanawialiśmy się

czy w bibliotece jest miejsce na dramę.

W trakcie warsztatowych ćwiczeń poznaliśmy  
kolejne interesujące zabawy z tekstem.               

Nauczyciele w trakcie zajęć (6 zdjęć)

Z pewnością te pomysły będą inspiracją dla naszej pracy z uczniem.



Harmonogram działań
biblioteki szkolnej podczas

Miesiąca Bibliotek Szkolnych

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

Irena Szewińska                              2) Szkolny konkurs plastyczno-literacki 
"Strofy dla patrona" - klasy 4 - 8.
prace plastyczne - ilustracje do 
stworzonego krótkiego tekstu (liryka, 
proza) o patronie na formacie A-3, 
technika dowolna.

3) Konkurs plastyczno-literacki dla klas 1 -
3 "Irena Szewińska naszym patronem". 
Przedstawienie w formie plastycznej  
(technika dowolna, format A-5 ) hasła 
nawiązującego do patrona. Hasło należy 
umieścić w pracy.

4) Przygotowanie ruchomej wystawy 
"Irena Szewińska - sportsmenka i 
autorytet".

5) Przygotowanie i przeprowadzenie bibliotecznego konkursu o patronie,
Irenie Szewińskiej.

6) Stworzenie kart do teatrzyku KAMISHIBAI "Irena Szewińska, 
wybiegane marzenia".

7) Kontynuacja prac nad opowiadaniami "Broszka i Groszka wędrówki 
po świecie", nawiązanie do 100 rocznicy odzyskania Niepodległości.

http://www.ikmag.pl/irena_szewinska_dama_zabiegana/
http://radzilow.net/rusza-projekt-niepodlegla-od-100-lat-1918-2018/


Międzynarodowy
Dzień Zwierząt

4 października
          Gazetka ścienna                                                          

Zajęcia czytelnicze

Szkolna biblioteka
w związku z Dniem Zwierząt
zorganizowała okolicznościową
wystawę książek "Zwierzęta
w literaturze" i przeprowadziła
cykl zajęć czytelniczych.

Plakaty  
             

Uczniowie zapoznali się z bogatym księgozbiorem, zarówno 
literatury pięknej, jak i popularno-naukowej,
której bohaterami są zwierzęta.                              

Mogli dowiedzieć się                      
o okolicznościach ustanowienia     
4 października Międzynarodowym
Dniem Zwierząt.
Rozmawiali   o swego
rodzaju kodeksie życia       
w zgodzie  z naturą             
Św. Franciszka  z Asyżu.

                       Uczniowie na  wystawie  (3 zdjęcia)                     


