
W środku wiosny
Płyną dni. Po dłuższej przerwie wracamy do realizacji planowych 
zadań. Przed nami ogrom pracy. Trochę spraw należy uporządkować.
Zorganizowaliśmy, jak co roku, tablicę poświęconą tegorocznym 
patronom. Teraz uczniowie mogą bliżej poznać Stanisława 
Moniuszkę, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Annę Walentynowicz, 
czy też poczytać o takich wydarzeniach jak Unia Lubelska i Powstania
Śląskie. 

Tablica informacyjna - Patroni roku 2019

Zorganizujemy Tydzień Patrona, w naszym przypadku jest nim Irena 
Szewińska, weźmiemy udział w cyklicznych wydarzeniach: 
"Zaczytani", "Entropia słowa - Literacka mapa Warszawy" czy też      
w biciu rekordu czytania w jednym momencie "Jak nie czytam, jak 
czytam".



Tydzień Patrona
w szkolnej bibliotece

Od 7 do 10 maja 2019 roku w szkolnej
bibliotece odbywają się działania związane
z obchodami Tygodnia Patrona. 

 Zorganizowana została wystawa prac 
konkursowych "Inspiracje o Irenie Szewińskiej".
1 miejsce zajął Franciszek Bogusiewicz,
2 miejsce - Magdalena Majek,
a trzecie Maria Stachyra. 
Wyróżnienia otrzymali: Zofia Łaszczuk, 
Magdalena Brzyzka, Justyna Tomaszewska, 
Lena Ceglińska, Natalia Mączyńska, Maja 
Ardasińska. Gratulacje!!

Wystawa prac konkursowych 
"Inspiracje o Irenie Szewińskiej"

Wystawa książek o sporcie i sportowcach

Tradycyjnie zorganizowana została wystawa 
książek  o problematyce sportowej i sportowcach. 
Jak zwykle wielu uczniów zagląda z ciekawością   
do prezentowanych książek.

Uczniowie na wystawie książek (2 zdjęcia)



Przygotowana została także ruchoma wystawa 
poświęcona naszej patronce "Irena Szewińska - 
sportsmenka i autorytet". Ona także przyciągała uwagę 
wielu uczniów, zwłaszcza podczas zabawy międzyklasowej
"Quiz o Patronie"

Ruchoma wystawa
"Irena Szewińska - sportsmenka i autorytet"

Uczniowie przed ruchomą wystawą (4 zdjęcia)



W ramach Tygodnia Patrona odbył się konkurs międzyklasowy "Quiz o 
Patronie". Uczniowie docenili inicjatywę. Podobała im się zabawa, podczas 
której poznali wiele ciekawostek o Irenie Szewińskiej. Uczestnicy losowali 
pytania, a w razie kłopotów z odpowiedzią szukali rozwiązania na ruchomej 
wystawie i wystawie książek.

   

Uczniowie uczestniczą w zabawie "Quiz o Patronie"
(4 zdjęcia)

   
Indywidualnym zwycięzcom został Antek
Maciaszczyk, który udzielił 13 poprawnych
odpowiedzi.                                     
                                                                Antek -zwycięzca konkursu

W zabawie zwyciężyli uczniowie klasy
IV c, których 6-cioosobowa reprezentacja
zdobyła ponad 30 punktów.

Nagrody w konkursie



Dzień Bibliotekarza - 8 maja

O tym szczególnym dniu w życiu szkoły nie zapomnieli uczniowie, czytelnicy i 
użytkownicy szkolnej biblioteki. 

Dziękujemy naszym wspaniałym przyjaciołom książek za pamięć i miłe słowa, które 
przekazaliście na nasze ręce. 

Dziękujemy. Nauczyciele bibliotekarze



"Zaczytani" kolejny raz
w naszej bibliotece

Maj należy tradycyjnie do
Fundacji "Zaczytani", która
prowadzi akcję zbiórki książek
dla szpitali, hospicjów, domów
dziecka i domów "Złotej jesieni". 

Zbiórka książek w akcji "Zaczytani" (3 zdjęcia)

Nasza biblioteka kolejny raz 
dołącza do tej akcji. Przez 
miesiąc uczniowie i ich rodzice 
dostarczali do biblioteki pudełka 
i torby pełne książek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Ksiązki nie mogły być wydane
przed 2000 rokiem i musiały
być w idealnym stanie. 

Wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy!


