
Kończymy I semestr - styczniowe wydarzenia

Po zimowej świątecznej przewie wróciliśmy do pracy. Już na początku
stycznia przed nami pojawiło się wiele nowych wyzwań.

Podsumowaliśmy konkurs Maraton Biblioteczny, uczestniczyliśmy
w kolejnej formie doskonalenia zawodowego, uczciliśmy pamięć ofiar

Holokaustu..

Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Maraton Biblioteczny
- 1 zdjęcie 

Wystawa książek "Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu -
1 zdjęcie 

Warsztaty Sieci "Inspiracje są wśród nas " na temat "Trudne tematy w literaturze"
- 1 zdjęcie



Zwycięzcy Maratonu Bibliotecznego

W październiku rozegraliśmy 4-etapowy konkurs wiedzy o bibliotece, książkach i języku
polskim. Wreszcie zwycięzcy konkursu doczekali się podsumowania akcji.

Z przyjemnością wręczyliśmy nagrody wyróżnionym w konkursie. 
Ta zabawa pozwala uczniom poznać warsztat biblioteki, przybliża im autorów i ich

książki a także porządkuje i utrwala wiedzę o języku polskim.
Zapraszamy do kolejnych rozgrywek w Miesiącu Bibliotek Szkolnych. 

Uroczyste  wręczenie  nagród  w konkursie  Maraton
Biblioteczny - 5 zdjęć



"Trudne tematy w literaturze" - 
kolejny warsztat 

Sieci Współpracy Nauczycieli
Bibliotekarzy

Wystawy książek o trudnych tematach - 2 zdjęcia

Tym razem gościliśmy w bibliotece Szkoły
Podstawowej nr 143 w Warszawie. Podczas

spotkania poruszyliśmy problematykę trudnych
tematów w literaturze. W toku dyskusji nie tylko

przybliżaliśmy autorów i tytuły książek
poruszających szeroką gamę trudnych tematów,
ale zastanawialiśmy się do jakiego czytelnika są

kierowane i jakie metody pracy z książką
wykorzystać, by przybliżyć je odbiorcom. 

Koleżanki z poszczególnych bibliotek przygotowały ciekawe według
nich propozycje. Przedstawiono książki poruszające problemy wojny,
holokaustu, choroby. inności, miłości, tolerancji, wartości moralnych. 
Z naszej strony też przygotowałyśmy kilka ciekawych propozycji,
między innymi książki Pani Doroty Terakowskiej.

Podczas warsztatów - 4  zdjęcia

To spotkanie z pewnością wzbogaci nasz warsztat pracy z uczniem. Mam nadzieję
wielokrotnie sięgać do proponowanych tytułów i z uczniami pochylić się nad trudnymi

tematami w literaturze.



Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

Od 16 stycznia 2020 w szkolnej bibliotece
zorganizowano wystawę książek

poruszającą ten niezwykle trudny temat.
Książki z wystawy budzą zainteresowanie.

Podczas przerw uczniowie przeglądają je, a wielu
decyduje się na wypożyczenie ich do domu,

Wystawa książek - 1 zdjęcie

Zajęcia czytelnicze - 3 zdjęcia  

Od 16. 01. do 25. 01. 2020 uczniowie uczestniczą w zajęciach czytelniczych "Pamiętamy
o bohaterach Holokaustu", których głównym celem jest opowiedzenie uczniom, w rocznicę

wyzwolenia Obozu w Oświęcimiu (27 stycznia), o losie i trudnej walce o przetrwanie
Żydów podczas II wojny Światowej na podstawie książek z wystawy.


