
Czym tętni biblioteka w czerwcu 

 
Do szkolnej biblioteki prawie puka czerwiec. W głowach uczniów już 
wakacyjne plany. A biblioteka to miejsce, które sprzyja snuciu marzeń, 
wędrowaniu z literackimi bohaterami  w świat przygody, odkrywaniu 
ciekawych miejsc i zdarzeń. Chociaż rok szkolny zbliża się ku końcowi, 
to przed Kołem Przyjaciół Biblioteki i Kołem Kronikarskim jeszcze 
kilka wyzwań. 

 
Kolejna wizyta           

w teatrze „Lalka” 
 
 

30 maja 2016 roku zakończyliśmy działania w projekcie „Nasza Mała Biblioteka”.  
Uczniowie obejrzeli kolejny spektakl teatralny „Cyrkowy walczyk” na podstawie 
scenariusza Petera Svetiny. Wydarzenie zamknęło realizację projektu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spektakl bardzo podobał się dzieciom. Żywo reagowali na 
grę aktorów. Sala co chwilę wybuchała salwami śmiechu. 
Ważnym elementem tego przedstawienia były występy 
publiczności, czyli dzieci. Nasz Marcin miał okazję 
zmierzyć się z groźnym lwem Leopoldem w mrożącym krew 
w żyłach numerze wkładania głowy do paszczy lwa. 
Młody artysta był bardzo przejęty rolą. 
 

 
 
Po spektaklu organizatorzy podsumowali 
przedsięwzięcie. Był też miły akcent, ogłoszenie 
wyników konkursu plastycznego „W krainie 
bajki wszystko jest możliwe”. Nasz uczeń, 
Marcin Grabiński z klasy II e, jest wśród 
laureatów nagrody dzieci za najciekawszą 
pracę. 
 
 
 

 
 
Marcin w imieniu koleżanek i kolegów 
podziękował organizatorom za możliwość 
uczestniczenia w projekcie, za współpracę w 
propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień Dziecka                   
w szkolnej bibliotece 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W związku z Dniem Dziecka w 
szkolnej bibliotece odbywały się zajęcia         
„W krainie baśni” podczas których 
uczniowie poznawali księgozbiór, 
dyskutowali o roli baśni w 
kształtowaniu nawyków 
czytelniczych, wspominali baśniowych 
bohaterów z wczesnego dzieciństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioteka szkolna 

na Pikniku rodzinnym 

„Wędrówki po państwach” 

– 4. 06. 2016 roku. 

 

Już po raz trzeci nasza szkoła zorganizowała Piknik rodzinny. Tym razem 

hasłem przewodnim były „Wędrówki po państwach”. Pani Dyrektor 

Katarzyna Głusek-Wojciechowicz punktualnie o godzinie10:00 uroczyście 

otworzyła piknik w asyście przedstawicieli RR i Fundacji Małego 

Odkrywcy. 

 

Biblioteka szkolna tradycyjnie zorganizowała swoje stoisko. Tym 

razem działaliśmy w strefie biblioteczno-historycznej pod hasłem 

„Wszystkie książki są nasze. Podaj dalej”. Nie pierwszy raz piknik stał 

się okazją do wzbogacenia szkolnego księgozbioru darowiznami. I tym 

razem do biblioteki trafiło wiele ciekawych, oczekiwanych przez dzieci 

tytułów. Zebraliśmy około 6o woluminów. 

 

Kolejny raz mogliśmy pokazać efekty pracy w ramach kół działających przy 

bibliotece. Zaprezentowaliśmy najnowsze książki z Biblioteczki Młodego 

Odkrywcy.  

 

Na pufach i przy stoisku, był czas na 

lekturę wystawianych książek,  

 

 

 

 

 

 

 

 można było dokonać wpisu do szkolnej kroniki  

(skorzystali z tego także nasi absolwenci). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



czy w „Kąciku twórcy” zabawić się 

w tworzenie kart do teatrzyku 

Kamishibai. Na stoliku wystawione 

były scenariusze teatrzyków i 

nagrodzone prace w konkursie 

„Pojazdy pływające. Wczoraj, dziś, 

jutro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obok usytuowane było stoisko historyczne. 

Tutaj uczniowie mogli sprawdzić się w 

konkursie „Jaki to znak” przygotowanym przez 

Pana Grzegorza Łeszczyńskiego. Niektórzy po 

kilka razy próbowali swoich sił. Wysiłek 

nagradzany był drobnymi upominkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzyjała nam pogoda. Słońce, lekki wiaterek umilały, krótkie, jak się okazało zbyt krótkie, 

chwile wspólnej osiedlowej zabawy. Ilość gości przeszła oczekiwania organizatorów. 

Cieszyły nas pozytywne opinie i relacje na temat przygotowanych atrakcji, które między 

innymi zapisywano w szkolnej kronice. 

 

 

 



Kolejne spotkanie sieci współpracy 

„Zaczytani są wśród nas” 

 

Tym razem zaproszono nas do udziału w konferencji „Wspieranie nauczycieli w 

rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów”. Na spotkaniu „Letnia przygoda 

z książką – gawęda literacka o książkach przygodowych” z literaturoznawcą z 

Uniwersytetu Warszawskiego panią Anną Czernow dowiedzieliśmy się czym 

charakteryzuje się książka przygodowa, co oferuje czytającemu i czym 

fascynuje młodego czytelnika. Przypomnieliśmy sobie tytuły z naszego 

dzieciństwa oraz współczesne propozycje, które 

powinna posiadać w swoich zasobach szkolna 

biblioteka.  

 

 

 

  

 

 

 

Kolejne spotkanie z panem dr Pawłem 

Kuczyńskim „Lubimy czytać? 

Zainteresowania i preferencje czytelnicze 

młodych czytelników” pozwoliło zapoznać się 

z wynikami badania „W sieci o książkach 

2016”. Dzięki nim wiemy między innymi, że 

czytelnik bardzo często wybierając nową 

lekturę liczy się zdaniem i opinią 

bibliotekarza. A biblioteka szkolna nadal 

pozostaje miejscem często i chętnie 

odwiedzanym przez uczniów. 

 

Oba spotkania dostarczyły interesujących wskazówek 

jak organizować pracę z czytelnikiem, w jakie pozycje 

wzbogacać szkolny księgozbiór. Proponowane działania 

urozmaicą nasze formy pracy z uczniem. Z 

przyjemnością stwierdzamy, że podejmowane działania 

w naszej bibliotece wpisują się w krąg sugerowanych 

rozwiązań, a w naszych zasobach znajduje się wiele 

omawianych na spotkaniu tytułów.  



Jubileusz 70-lecia 
PBW 

w Warszawie 

 
 

Z satysfakcją przyjęłam zaproszenie do udziału w 
jubileuszu 70-lecia powstania Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Warszawie. Potraktowałam je jako 
szczególne wyróżnienie za pracę na rzecz promocji 
czytelnictwa w szkole i współpracy z PBW. 

 
 
Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Beata Zych w ciepłych 
słowach , witając zebranych, a szczególnie byłych pracowników 
biblioteki. 
 
Z przyjemnością obejrzałam dwie prezentacje 
ukazujące w skrócie historię tej niezwykle 
zasłużonej i potrzebnej książnicy.  

 
  
Z radością poznawałam najstarszych pracowników 
biblioteki, którzy kładli podwaliny pod współczesne formy 
pracy i przyczyniali się do usprawniania działań na rzecz 
czytelnika. 
 

 
Były także chwile wzruszeń podczas występu chóru , 
działającego przy ZNP, który uświetnił uroczystość. 
 

 

 

 



Na zakończenie oficjalnej części uroczystości 
wysłuchaliśmy prelekcji pana Aleksandra 
Pawlickiego „Nauczyciel, który czyta”. 
Zwrócono uwagę na ten aspekt działalności 
biblioteki szkolnej, jak pozyskać nauczyciela dla 
wsparcia działań promujących czytelnictwo w 
szkole. Wykład spotkał się z żywą reakcją i 
dużym zainteresowaniem zebranych. 
 
Były też przesympatyczne 
chwile składania na ręce 
Pani Dyrektor życzeń dla 
jubilatki,  
 
 
 
wpisy do kroniki,  
 
 
 

 
 
poczęstunek i symboliczna lampka szampana 
 
 
  

i oczywiście pamiątkowe fotki.  
 



Biblioteka na apelu podsumowującym 

 

Zbliża się koniec roku szkolnego i nadszedł  czas na 

podsumowania licznych działań, w które zaangażowani byli 

nasi uczniowie. 14. 06. 2016 roku odbył się uroczysty apel, na 

którym wręczono między innymi nagrody i dyplomy uczniom, 

uczestniczącym w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych 

organizowanych przez bibliotekę.   

Podsumowaliśmy 5 konkursów. Nagrodzeni byli uczniowie z 

obu poziomów nauczania. 

 

Oto dyplomy, które trafiły do wyróżnionych. 
 

 

 

 



 
To tylko uczniowie klas IV – VI, którzy wykonali plakat i wzięli 

udział w sesji promującej czytanie komiksu „Kaczor Donald”. 

Nasi uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie 

Wydawnictwa Egmont „Przerwy z „Gigantem”. Ich działania 

zostały nagrodzone. Wydawnictwo przyznało naszej pracy 

wyróżnienie.    

 

 

 

 
Przed nami uczestnicy konkursu plastyczno-

literackiego „Martwa natura z książką”  

zorganizowanego przez WCIES i Biuro Edukacji w 

Warszawie. Wśród  wyróżnionych znajdują się 

laureaci Justyna i Rafał Tomaszewscy, którzy zajęli I 

miejsce w kategorii rysunek farbką. 

 
Teraz kolej na uczestników szkolnego 

etapu Dzielnicowego Konkursu 

Czytelniczego „W świecie wyobraźni” i 

naszą reprezentację w etapie 

dzielnicowym: Maję Chlebną, Glorię 

Adamek i Amelię Ogórek, które wygrały 

dla naszej szkoły Grand Prix. 



Konkursy w klasach I –III organizowane 

przez bibliotekę szkolną. 
 

I semestr 

 
1) „Malowane wierszem” (Z) – WCIES, Biuro Edukacji, Entropia Słowa… - 5 uczestników, 

wyróżnienie w etapie szkolnym: Joanna Stachyra – 2 

 

2) „Pojazdy pływające – wczoraj, dziś, jutro” (W) – 9  uczestników;                                                      

I miejsce – Julia Gozdur – 2 

II miejsce – Zuzanna Broda -1 

III miejsce – Zuzanna Ziółkowska – 2 

 

 

II semestr 

 
3) „Moja pierwsza książeczka” (Z) – (dzielnicowy) SP 173; 

W etapie szkolnym: 

 I miejsce – Karolina Weyssenhoff – 2 d, 

Wyróżnienia: Marta Jaworska – 1 a,                                                                                                      

                      Zuzanna Wojciechowska – 2 a,  

                      Lucyna Milczarczyk -2 b,                                                                    

                      Matylda Brzyzka – 3 b, 

                      Agata Korzeniewska – 3 b, 

                      Ewa Rzadkowolska – 3 b, 

 

4) Szkolny etap dzielnicowego konkursu „W świecie wyobraźni” – (W) – 3 uczniów 

 

5) „Przerwa z Gigantem” (Z) – Wydawnictwo Egmont, 18 uczestników w tym 9 uczniów klas  I – 

III : Jan Boczkowski, Małgorzata Boczkowska, Zuzanna Zielska,  Franek Piotrowski, Nicola 

Legut-Słupecka, Amelia Banaszkiewicz, Katarzyna Pastuszko, Zuzanna Tyszkiewicz,  – wyróżnienie 

dla szkoły 

 

6) ) „Zaczytani” (Z) akcja/konkurs zbiórka książek dla hospicjów…. (cała szkoła)  - dyplom 

podziękowanie 

 

7) II edycja „Martwa natura z książką” (Z) – WCIES, Biuro Edukacji, Entropia słowa…                   

- 13 uczestników (kl. I-III) :,                                                                                                        

II miejsce - Rozalia Smoderek -  3 b,  

III miejsce - Klaudia Konopka – 3 b ,  

Wyróżnienie - Marta Jaworska – 1 a,                            

Joanna Stachyra – 2 c 

 
8) Ilustracja do ulubionej książki w ramach projektu „Nasza Mała Biblioteka”  „W bajce wszystko 

może się zdarzyć”(Z) – Wydawnictwo Ezop; klasy II - 30 prac : 

Wyróżnienie – Marcin Grabiński – kl. 2 e 



Konkursy w klasach IV - VI organizowane przez bibliotekę 

szkolną. 

 
 I semestr 
1) II edycja „Książki naszych marzeń” (Z) – MEN;  dyplom podziękowanie za udział 

kl.5 b: Hanna Dziubek, Zofia Niewęgłowska, Oliwia Olejnik, Aleksandra Ugorowska; 

kl. 6 d: Oskar Olejnik, Jan Olszewski, Rafał Sobolewski 

 

2) „Malowane wierszem” (Z) – WCIES, Biuro Edukacji, Entropia Słowa… - 5 uczestników, 

wyróżnienia w etapie szkolnym: Maria Stachyra - 4, Amelia Włodarczyk – 6, Paulina Gołębiewska- 

5, Natalia Mućka - 5, Natalia Podlasek – 5 

 

3) Książka Kucharska (Z) – SANEPID; 8 uczestników; wyróżnienie w etapie szkolnym Julia Malec 

– 6 d 

 

4) IV edycja „Maraton Biblioteczny” (W) – 19 uczestników;  

Grand Prix – Maja Chlebna; 

 zwycięstwa etapowe – I etap – Aleksandra Malińska – 5 b 

                                      II etap – Maja Chlebna – 6 b 

                                     III etap – Paulina Gołębiewska – 5 c 

                                     IV etap – Maria Stachyra – 4 b 

 

II semestr 

 
5) Szkolny etap dzielnicowego konkursu „W świecie wyobraźni” – (W) – 17 osób; 

 

I miejsce – Gloria Adamek 

I miejsce – Maja Chlebna 

II miejsce – Amelia Ogórek 

 

6) Dzielnicowy Konkurs Czytelniczy „W świecie wyobraźni” (Z) – 9 osób; 

 

Grand Prix (drużynowe: Gloria Adamek, Maja Chlebna, Amelia Ogórek) – SP 353             

(nagroda dla szkoły); 

 indywidualnie:  

I miejsce – Amelia Ogórek – 5 c,  

II miejsce Klaudia- SP 172,                   

III miejsce – Maja Chlebna – 6 b 

 

7) II edycja „Martwa natura z książką” (Z) – WCIES, Biuro Edukacji, Entropia słowa…                   

- 13 uczestników (kl. IV-VI) : 

  

I miejsce - Justyna Tomaszewska,  

I miejsce - Rafał Tomaszewski,  

Wyróżnienie - Amelia Włodarczyk 

 

Aleksandra Matuszewska, Wiktoria Matuszewska, , Maria Stachyra,  Edyta Witkowska, Łucja 

Paluch, Maja Więckowska  



8) „Przerwa z Gigantem” (Z) – Wydawnictwo Egmont, 19 uczestników w tym 10 uczniów klas  IV – 

VI  - wyróżnienie dla szkoły: 

Zofia Obiedzińska 

Patrycja Jaroszewska 

Kajetan Plewniaki 

Kacper Kucharki 

Filip Małek 

Hanna Dziubek 

Kacper Pogorzelski 

Piotr Jarocki 

Macrel Kander 

Weronika Kubuj 

 

9) „Zaczytani” (Z) akcja/konkurs zbiórka książek dla 

hospicjów (cała szkoła) – dyplom/podziękowanie dla szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) „Wszystkie książki mówią” – recenzja książki (Z) Publiczna Biblioteka Dzielnicy Wesoła;              

15 uczesników: 

Wyszomierski Łukasz - II miejsce w kategorii 8-12                                                    

Grabarczyk Kacper -  III miejsce w kategoria 8-12 lat  

Marchwicki Olaf - III miejsce  w kategorii pow. 13 lat                                          

Adamek Gloria - wyróżnienie  w kategorii 8-12 lat                                                                       

Mądry Jakub - wyróżnienie w kategorii pow. 13 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymiana książeczek z polską 
szkołą w Irlandii 
 
Z przyjemnością informujemy, że kontakt  
nawiązany z polską szkołą w Irlandii w ramach 
realizowanego u nas międzynarodowego projektu 
„Nasza Mała Biblioteka” jest kontynuowany. 
 

 Dzieci ze szkoły w Dublinie przysłały nam kolejne rozdziały do naszej książeczki o 
przygodach rycerzyka Broszka i jego konika Groszka. W swojej opowieści 
zaprowadziły naszych bohaterów do swojej ojczyzny i opowiedziały nam o ważnych 
dla nich miejscach. Otrzymaliśmy od nich także miłe prezenty, które wzbogacą 
biblioteczne zbiory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teraz na zajęciach czytelniczych nasi drugoklasiści będą poznawać historyjkę 
napisaną przez  polskich uczniów ze szkoły w Irlandii. Za rok być może będziemy 
kontynuować opowieści o przygodach bohaterów stworzonych przez dzieci. Na 
pewno naszą historyjkę wykorzystamy podczas Międzynarodowego Dnia Postaci z 
Bajek, który w naszej szkole obchodzimy 5. 09. 
 
Tym miłym akcentem kończymy tegoroczne działania w projekcie Nasza Mała 
Biblioteka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeszcze mała niespodzianka. Otrzymaliśmy dyplomy za zaangażowanie 

w realizację projektu. Dziękujemy i liczymy na równie udaną 

współpracę w przyszłym roku.  

 


