
Zakręceni jesiennie

Uczeń, nauczyciel, szkoła 
jako bohaterowie naszych lektur

Gazetka ścienna

Kolejne święto w naszym szkolnym kalendarzu.
Tym razem przygotowaliśmy wystawę "Uczeń,

nauczyciel, szkoła, jako bohaterowie naszych lektur"
w związku z obchodami Dnia Komisji Edukacji

Narodowej.
 

Plakat

Uczniowie mieli okazję posłuchać o historii święta, przebiegu uroczystości
w różnych instytucjach, zapoznać się z wieloma tytułami, których bohaterem
jest szkoła. Porozmawiać o literackich bohaterach w różnych krajach i ujrzeć

szkołę i jej bohaterów w różnej przestrzeni czasowej, porównać literacką
opowieść z realiami swojej szkoły.

Podczas zajęć czytelniczych uczniowie pracowali 
w grupach. Między innymi w scenariuszu               
zajęć umieściliśmy zabawę "Czy okładka wszystko 
Ci powie". 
Uczniowie losowali fotografię z okładką książki i 
na jej podstawie mieli odgadnąć  o czym jest 
lektura, opowiedzieć o tej książce innym 

Wystawa książek  (3 zdjęcia)                          uczestnikom zabawy nie ujawniając tytułu. 

Następnie wszyscy poznawali
krótkie streszczenie tej książki.

Dzieci mogły odkryć starą prawdę,
że niczego nie oceniamy po szacie.



Kontynuujemy

Maraton Biblioteczny

II etap

Plakat

Konkurs plastyczno-literacki

" Moja legenda o mieście"

17.10. 2018 roku wystartował II etap Maratonu Bibliotecznego.   

Tym razem uczestnicy rywalizowali plastycznie i literacko.             

Prace 

konkursowe

Ich zadaniem było napisanie krótkiej własnej legendy o mieście i 

zaprojektowanie okładki do tej legendy. 5 pierwszych osób 

otrzymało punkty gratis w kolejności od 5 do 1 punktu. Pierwsza 

swoją pracę odniosła Małgosia Małyszko i otrzymała 5 punktów 

gratis.

Najwięcej punktów za pracę plastyczną otrzymał

Maciej Madziar z klasy 8.

Praca Macieja



Najwyższe lokaty ze względu na wartość

literacką otrzymały teksty Marysi Stachyry,

Joasi Stachyry, Amelii Ogórek i Gosi

Małyszko. 

Zwycięzca II etapu konkursu

Prace nagrodzone za tekst

       Zwycięzcą II etapu jest uczennica klasy 4

Małgosia Małyszko. 

 

Prace zostały 

zaprezentowane                

w galerii w bibliotece.

Galeria prac konkursowych 

Informacja o konkursie



Gramy
literaturę

Plakat

                     

                             Zdjęcie okładki książki Jerzego Ficowskiego 

15 października 2018 roku w
naszej szkole najmłodsi
czytelnicy mieli okazję

uczestniczyć w literackiej
przygodzie. 

Dzieci poznały jedna z baśni z
książki "Baśnie cygańskie"

Jerzego Ficowskiego.

Zdjęcie Jerzego Ficowskiego

 
Plakat

Animatorem spotkania była Pani
Marcelina Sowa, a Pani Marta
Maślanka zadbała o muzyczną

oprawę.
Tony cymbałów wprowadzały dzieci

w czarodziejski świat przygód
Bakrengra.

Animatorka i muzyk

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjlxcjd0IXeAhVR-aQKHVfeDxYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fedu.glogster.com%2Fglog%2Fjerzy-ficowski%2F2tabgnh4063&psig=AOvVaw0USXHUXmn3yB73kKj2kRCS&ust=1539594876600040
https://www.empik.com/basnie-cyganskie-ficowski-jerzy,p1080725915,ksiazka-p
http://www.gimzareby.neostrada.pl/jerzy_ficowski.htm


Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu.
Okazało się ono niezwykle otwartym, kreatywnym

wprowadzeniem ich w świat literatury.

Dzieci podczas zajęć ( 6 zdjęć)          

A po spotkaniu Pani Marcelina dokonała 
wpisu do szkolnej 
kroniki .

                                                                                           
Pani Marcelina Sowa


