
Nowości z biblioteki pod koniec lata

Za nami dzwonek rozpoczynający
kolejny rok wytrwałej pracy. W

bibliotece będziemy realizować zadania
w programie "Przyjazna biblioteka - tu

czytamy i odkrywamy". W tym roku
pracujemy pod hasłem "Przyjaciele są
jak ciche anioły, które podnoszą nas,
kiedy nasze skrzydła zapominają jak

latać" z "Małego księcia".

Hasło biblioteki szkolnej w roku 2018/2019

 Włączymy się do realizacji zadań w ramach hasła edukacyjnego w roku szkolnym 2018/2019
- "Wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez urazy" i patrona roku - Ireny Szewińskiej, a także
zadania wynikającego z kierunku polityki oświatowej państwa- "100 rocznica odzyskania

niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów".

Hasło edukacyjne w roku 2018/2019                                              Patron w roku 2018/2019 - Irena Szewińska



Dzień 
Bohaterów

Bajek

Dzieci z oddziału "0" w przebraniach bohaterów bajek

5 września w szkole królowali bohaterowie bajek. Uczniowie przynieśli gadżety lub
ucharakteryzowali się na ulubionych bohaterów. W klasach młodszych odbyły się zajęcia

czytelnicze "Ty też możesz być pisarzem"

4 zdjęcia - dzieci z oddziału "0" na zajęciach czytelniczych



Akcja
"Czytam. Daję słowo.7 minut".

2 zdjęcia - dzieci ze świetlicy podczas zajęć "Czytam. Daję słowo. 7 minut"

Szkolna biblioteka prowadzi zajęcia promujące czytelnictwo.     
W tym roku uczniowie w ramach realizacji zadań z programu 
"100 rocznicy odzyskania niepodległości – wychowanie do 
wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów" będą 
poznawać baśnie i legendy o polskich miastach. Codziennie 
podczas spotkań w świetlicy lub w bibliotece czytać będziemy 
fragmenty o różnych historycznych miejscach. Podczas zajęć 
będziemy poznawać historię Polski, mówić o wartościach,         
a także odnosić się do treści patriotycznych.

  

Dzieci podczas zajęć czytelniczych



21 września
Międzynarodowy Dzień Pokoju

Gazetka na tablicy informacyjnej

W szkolnej bibliotece mogliśmy obejrzeć wystawę
"W książkach czytamy o pokoju". 

           4 zdjęcia - wystawa książek

Odbywały się spotkania czytelnicze
"Pokój jest w nas". W temat lekcji
wprowadziły nas poetyckie strofy.
Podczas zajęć czytelniczych
uczniowie poznali historię święta
Pokoju. Mogli odnieść się do
cytatów o pokoju dwóch jego
wielkich orędowników, papieży Jana
Pawła II i Franciszka. Rozmawiali o
ujęciu tematu w znanych książkach.

                                                  
      5 zdjęć - uczniowie w trakcie zajęć czytelniczych


