
Pod koniec roku szkolnego

Zbliża się koniec roku
szkolnego, ale szkolna
biblioteka jeszcze ma

kilka akcji w zanadrzu. 

Podsumujemy biblioteczne konkursy.
Weźmiemy udział w warszawskim wydarzeniu 
czytelniczym "Entropia słowa. Literacka mapa 
Warszawy" i oczywiście dołączymy do bicia rekordu 
wspólnego czytania w jednym momencie.



 Podsumowanie konkursów bibliotecznych

Pierwszy tydzień czerwca zaowocował podsumowaniem czytelniczych
konkursów. Mieliśmy przyjemność ogłosić laureatów oraz osoby

wyróżnione.
W szkolnym konkursie literacko-plastycznym "Inspiracje o Irenie

Szewińskiej" wyróżniono 9 prac. Wyróżnienia otrzymali: 
Justyna T. z klasy 7 c, Magdalena B z klasy 6 b,  Natalia M.  z klasy 6 c,

Lena C. z klasy 5 b i Maja A. z klasy 5 d.
3 miejsce zajęła Maria S. z klasy 7 c, 
2 miejsce Magdalena M. z klasy 7 c, 

a 1 miejsce Franciszek Bogusiewicz z klasy 5 d.

Wręczanie nagród w konkursie
"Inspiracje o Irenie Szewińskiej"

(3 zdjęcia)

Franek i Maja

Marysia, Justyna i Magda

Lena



Podsumowaliśmy także konkursowe zmagania w dzielnicowym 
konkursie czytelniczym "W świecie wyobraźni".
Wyróżnienia otrzymało 5 osób: 
Eryk S. z klasy 4 a,  Antoni M. i Lucyna M. z klasy 5 b, ,                        
Natalia L. i Janusz B. z klasy 6 b
3 miejsce zajęła Izabela F. z klasy 5 d, 
2 miejsce Małgorzata M. z klasy 4 a, 
a 1 miejsce Joanna Stachyra z klasy 6 c.

                                      Lucyna

Wręczenie nagród w konkursie czytelniczym
(3 zdjęcia)

 Eryk     

                                                            

                                                 Joanna

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy i zachęcamy do udziału
w kolejnych konkursowych zmaganiach.



Czerwcowe akcje czytelnicze 

Entropia słowa. Literacka mapa Warszawy - 5 czerwca 2019 roku

Szkolna biblioteka promuje czytelnictwo wśród najmłodszych i aktywnie włącza
się do wszelkich akcji z nim związanych. Przed nami gorące dni. 5. 06 2019

weźmiemy udział w kolejnej edycji Entropii słowa. Literackiej mapy Warszawy.
Tegoroczna akcja ma na celu przybliżenie postaci kilku wybitnych

przedstawicieli świata literatury i  kultury mających okrągłe jubileusze urodzin.
Listę rozpoczyna Juliusz Słowacki (210 rocznica), a kończy Marek Hłasko (85

rocznica). Jubileusze mają Jarosław Iwaszkiewicz (125-lecie,) Paweł Jasienica i
Stanisław Jerzy Lec (110 rocznice,, Marek Edelman i Gustaw Herling-

Grudziński (100-lecie) i Wanda Chotomska (90 rocznica) 

W tym roku nasz udział w akcji polegał
na zorganizowaniu wystaw przybliżających
postacie bohaterów Entropii i ich dzieła. 

Wystawy na Entropii słowa (3 zdjęcia)



Młodzież miała okazję 
uczestniczyć w montażu 
literackim "Z nimi o historii 
Polski", który przygotowali 
członkowie Koła Przyjaciół 
Biblioteki.

Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki w trakcie 
                               montażu literackiego

Z grona jubilatów wybraliśmy troje, Juliusza
Słowackiego, Pawła Jasienicę i Wandę
Chotomską. Autorów połączyła troska o sprawy
Polski. Pomyśleliśmy, że w roku 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości warto
jeszcze raz sięgnąć do historycznych wątków. 

To właśnie na nich skoncentrowaliśmy się
w twórczości naszych bohaterów, rozpoczynając

od romantycznych rozważań Juliusza Słowackiego,
poprzez popularne opisy historii "Polski Piastów" i
"Polski Jagiellonów" Pawła Jasienicy po "Legendy

polskie" Wandy Chotomskiej. 

Młodzież podczas montażu literackiego (4 zdjęcia)

To spotkanie z tekstami mistrzów po raz kolejny pokazało jak krętymi ścieżkami
Polska zmierzała do wolności. Wysłuchanie montażu literackiego stało się
jeszcze jedną lekcją patriotycznego wychowania w naszej szkole.



Święto szkoły 
i akcja bicia rekordu wspólnego czytania w jednym momencie

- 7 czerwca 2019 roku

Bicie rekordu zbiegło się ze świętem szkoły.
Tym razem biblioteka nie organizowała
swojego stoiska, ale otworzyła się na czytanie.
Włączono akcję bicia rekordu do działań           
w ramach obchodzonego święta szkoły.     

Uczniowie naszej szkoły po raz trzeci dołączyli
do akcji happeningowej promującej
czytelnictwo "Jak nie czytam, jak czytam".

Biblioteka została przystrojona w cytaty i hasła
nawołujące do czytania.

O godzinie 10:00 w bibliotece rozpoczęliśmy
rekordowe czytanie, które kontynuowaliśmy przez
resztę dnia w całej szkole. Czytaniu towarzyszyło
skandowanie haseł promujących czytelnictwo.   

Bicie rekordu w bibliotece (8 zdjęć)                         



Jednocześnie we wszystkich klasach 1 - 8
uczniowie czytali fragmenty wybranych przez
siebie książek i robili zdjęcia promujące książki
i czytanie. Czytaliśmy w klasach, na holach,        
w hali, gdzie odbywały się uroczyste akademie
 i w świetlicy. 

Uczniowie klas 4 - 8 biją  rekord wspólnego
czytania w jednym momencie (7 zdjęć)



Zaczytani w świetlicy (4 zdjęcia)

Dla uczniów klas 1-3 była to
fajna i pouczająca lekcja,
podczas której każdy mógł

zaprezentować swój
ulubiony tytuł (5 zdjęć))



Promowaliśmy różne książki: "Moje prawa, ważna sprawa" w trakcie bicia 
rekordu w świetlicy, książki z projektu "Nasza Mała Biblioteka" w klasie 1, 
"Legendy polskie", które stanowiły podstawową lekturę do rozważań                  
w bibliotece i  tytuły ze znanych i lubianych serii: "Detektywistyczne biuro 
Lassego i Mai", "Nudzimisie", "Zaopiekuj się mną", "Mikołajek", "Nela...", 
"Zwiadowcy", "Harry Potter", "Magiczne drzewo" i wiele innych.. 

Po zakończonej części happeningowej                          
w bibliotecznych kącikach jeszcze długo można było
spotkać zaczytanych.

Wciąż czytamy (5 zdjęć)

Zabawa z książką towarzyszyła nam przez cały dzień. Sercem akcji była szkolna 
biblioteka, gdzie czytaliśmy legendy z tomiku Wandy Chotomskiej "Legendy 
polskie". Rozpoczęliśmy ,tak jak w całej Polsce, o godzinie 10:00, a potem klasy
kontynuowały czytanie w przerwach miedzy świątecznymi atrakcjami.
Liczymy, że i tym razem uda się pobić rekord. W naszej szkole w akcji wzięło 
udział 610 uczniów i 35 nauczycieli, czyli 645 osób.



Super Wakacji
z książką w tle

Drodzy Czytelnicy!

Dziękujemy Wam za rok wytężonej współpracy. Byliście           
z nami w wielu bibliotecznych przedsięwzięciach.                     
Mamy nadzieję, że tegoroczna oferta przypadła Wam do gustu,
że na półkach odnaleźliście wspaniałych przyjaciół, z którymi 
warto ruszać  po wakacyjną przygodę.

Czas wakacji, to pora 
relaksu, radości, 
poszukiwania przygód, 
mamy nadzieję, że także 
nowych spotkań z 
literackimi bohaterami.

Życzymy słonecznych
szczęśliwych wakacji,
koniecznie                   
z nieodłączną
towarzyszką, książką.

Nauczyciele bibliotekarze


