
Listopadowe wieści ze szkolnej biblioteki

Czas szybko płynie, a w bibliotece pora na wydarzenia związane z różnymi
listopadowymi świętami Co na nas czeka:. Urodziny patronki, święto

Niepodległości, Tydzień Zdrowego Żywienia, Dzień Praw Dziecka, Święto
Pluszowego Misia i codzienna praca członków Koła Przyjaciół Biblioteki.

Urodziny Mani
7 listopada 2867 roku urodziła się nasza
wielka rodaczka. W tym roku szkolnym,

to właśnie Maria Skłodowska-Curie
patronuje naszym działaniom. Urodziny
patronki zostały zauważone. W szkolnej

bibliotece powstała gazetka jej
poświęcona, zorganizowaliśmy wystawę
książek o Noblistce i przeprowadziliśmy
z młodzieżą zajęcia czytelnicze, podczas

których przybliżyliśmy sylwetkę tej
niezwykłej kobiety. Uczniowie mogli poznać

nieugiętość, wytrwałość i wielki hart patronki.

Urodziny Mani (gazetki, wystawy i zajęcia czytelnicze)
- 7 zdjęć



Niepodległa!

W związku ze zbliżającą się 101
rocznicą odzyskania niepodległości

członkowie Koła Przyjaciół
Biblioteki przygotowali wystawę

książek poświęconych historii naszej
Ojczyzny. Znalazły się na niej
pozycje z literatury popularno-
naukowej, jak i beletrystycznej.

Odbyły się także zajęcia czytelnicze,
na których poznawaliśmy tematykę

wystawianych książek,
rozmawialiśmy o symbolach

polskości i roli wątków
historycznych w dziełach wybranych

pisarzy.

Gazetka - 1 zdjęcie 

Wystawa - 1 zdjęcie



Koło Przyjaciół Biblioteki

Przez cały rok szkolny przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki.
Członkowie Koła poznają bliżej pracę bibliotekarza, zaznajamiają się

z tajnikami biblioteki, poznają nazewnictwo, bliskie im stają się podziały
księgozbioru, świetnie orientują się w lokalizacjach poszczególnych lektur.
Uczniowie włączają się do prac bibliotecznych, pomagają w prowadzeniu

rejestru odwiedzin czytelni, w opracowaniu książek, ich renowacji, owijaniu
książek w folię i porządkowaniu księgozbioru. Uczestniczą w wyborach książek

na wystawy okolicznościowe, pracach nad gazetkami, wystawami, a także
pracach literackich nad kontynuowaniem opowiadań o przygodach Broszka i
Groszka oraz kartami teatrzyku Kamishibai. W tym miesiącu zakończyli prace

nad kartami "Irena, kobieta niezwykła". 

Prace nad kartami teatrzyku Kamishibai  - 4 zdjęcia  

Praca przy rejestrze czytelników opracowywaniu
książek, i owijaniu ich w folię oraz porządkowaniu
księgozbioru i poradach czytelniczych - 6 zdjęć



Tydzień Zdrowego Jedzenia

Listopad to także miesiąc, w którym pamiętamy o zdrowym odżywianiu. W szkole
organizowany jest Tydzień Zdrowego Jedzenia. W klasach odbywają się warsztaty kulinarne,
prowadzone są lekcje na temat zdrowego żywienia, kultury jedzenia, zachowania się podczas

przygotowywania posiłków i ich konsumpcji. 
Szkolna biblioteka tradycyjnie podłącza się do tych wydarzeń. Organizujemy wystawę
książek, w których poruszane są kulinarne tematy. Uzupełniamy naszą Szkolną Księgę

kulinarną                 o kolejne karty smakowitych propozycji uczniów.

   Hasło na holu (1 zdjęcie) 

Wystawa książek w bibliotece 
o tematyce kulinarnej

(2 zdjęcia)



Tomy naszej "Szkolnej  Księgi  Kulinarnej"

Co roku po listopadowej akcji promującej zdrowe odżywianie nasza księga
wzbogaca się o nowe kart. w tym roku także uzupełniliśmy ją relacją z prac nad

potrawami i zdjęciami wspaniale i apetycznie wyglądających dań. Dominują
warzywne i owocowe sałatki, ale możemy także podziwiać szaszłyki, kanapki,
czy wrapy. Były także napoje, soki, koktajle i musy owocowe. Zapraszamy do

szkolnej biblioteki, gdzie można obejrzeć dzieła naszych uczniów.

"Szkolne księgi kulinarne"
- 1 zdjęcie

Potrawy uczniów - 8 zdjęć



Czytelnicze wydarzenia
z okazji Dnia Praw Dziecka i Dnia Misia

W listopadzie szkolna biblioteka przygotowuje wystawy książek i zajęcia
czytelnicze związane z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka i Światowym

Dniem Pluszowego Misia.

Na zajęciach  "Ludzie rodzą się wolni" uczniowie poznali
książki z naszych zbiorów traktujące o prawach człowieka i

prawach dzieci, a także przybliżona została im historia święta.
Poruszone zostały problemy praw dzieci, co im wolno, o czym

powinny pamiętać, by być bezpieczne. Wystawa książek
zainteresowała uczniów, a szczególnie książki "Mali

bohaterowie" i "Dziecięce sprawy".

Wystawa i zajęcia z okazji
Dnia  Misia

Tradycyjnie nie mogliśmy w bibliotece
zapomnieć o "misiowych" bohaterach             
i z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia
zaprosiliśmy klasy na spotkanie z wieloma ulubionymi  
przez dzieci postaciami.                                     
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści              
o Kubusiu Puchatku, Misiu Uszatku, Paddingtonie, Miodalu, 
Niebieskiej Niedźwiedzicyi wielu innych sympatycznych 
niedźwiadkach.  

Gazetka, wystawa i zajęcia z okazji Dnia Misia - 6 zdjęć


