
Wrześniowa biblioteka

Przebrzmiał pierwszy dzwonek. jesteśmy znowu w szkolnej rzeczywistości.
Biblioteka kolejny rok wita nas stolikami zawalonymi podręcznikami.

Nauczyciele uwijają się, by jak najszybciej udostępnić lokal czytelnikom.
Czytelnicy dobijają się codziennie do biblioteki. a w samej bibliotece wiele

ciekawych wydarzeń. Tak więc po kolei.

Trudny podręcznikowy początek

Już od połowy sierpnia zaczęły do szkoły napływać kartony z podręcznikami. Zaczęła się
mozolna praca z przygotowaniem podręczników do dystrybucji i przekazaniem ich do

uczniów. Pierwsze dni biblioteka przypominała magazyn księgarni. Dość sprawnie udało
się opanować sytuacje i podręczniki w pierwszych tygodniach września dotarły do uczniów.

Życzymy im ciekawej i owocnej pracy z nowymi książkami. 

Nowe podręczniki z dotacji
(4 zdjęcia)



Dzień Bohaterów Bajek
05. 09. 2019

Witajcie miłośnicy bohaterów bajek! Każdy     z nas ma swoją ulubioną książkę 
z dzieciństwa i ukochaną postać. Tradycyjnie juz 5 września jest w naszej szkole
okazją do gawęd o książkach, ich bohaterach i ważnej roli jaką   w życiu 
każdego człowieka spełnia czytanie. 

Uczniowie młodszych klas mieli okazję 
uczestniczyć w zajęciach czytelniczych. 
Na przygotowanej wystawie mogli poznać  
prace pisarskie swoich starszych koleżanek i 
kolegów, poznały opowiadania z teatrzyku 
KAMISHIBAI o kolejnych patronach szkoły, 
zapoznały się z książeczkami z projektu 
Nasza Małą Biblioteka. Wysłuchały nowych 
opowiadań, Zachęcone zostały do 
odwiedzenia biblioteki. Zapraszamy! 

Zajęcia czytelnicze
(3 zdjęcia)



Wrześniowe wystawy książek i zajęcia czytelnicze

We wrześniu w bibliotece zorganizowaliśmy gazetki i wystawy  książek z okazji
Międzynarodowego Dnia Pokoju i Międzynarodowego Dnia Języków Obcych.

Zorganizowane zostały także zajęcia czytelnicze poświęcone obu wydarzeniom. 

Zajęcia z okazji Międzynarodowego  Dnia Pokoju
                                             (5 zdjęć)

 

Wystawa i gazetka
z okazji

 Międzynarodowego
Dnia języków Obcych

(2 zdjęcia)



Inauguracyjne spotkanie Sieci
"Inspiracje są wśród nas"
w roku szkolnym2019/2020

25. 09. 2019 r.

Przywitały nas gościnne progi PBW w Warszawie. 
 Z wielką radością po wakacyjnej przerwie przybyłyśmy

na kolejne spotkanie Sieci współpracy nauczycieli
bibliotekarzy. Cieszy nas fakt, że nasze szeregi zasilają

kolejne, nowe koleżanki.

Na spotkaniu ustaliłyśmy harmonogram i tematykę
kolejnych spotkań. 

Była też okazja porozmawiania o książkach, które
pobudzają do działania. Jak zwykle w toku dyskusji

wymienialiśmy się różnymi punktami widzenia,
dzieliłyśmy dobrymi praktykami, popularyzacji

czytelnictwa.

Spotkanie Sieci
(6 zdjęć)


