
Czerwcowe doniesienia z biblioteki

W zdalnej pracy dotrwaliśmy do czerwca. Nasza praca odbywała 
się we wcześniej ustalonych obszarach. Prowadziliśmy pogotowie 
biblioteczne, wymienialiśmy się pomysłami na platformie "My 
bibliotekarze", kontynuowaliśmy pisanie opowieści "Od słowa do 
słowa",  uczestniczyliśmy   w licznych formach doskonalenia 
zawodowego (webinariach, live'ach, konferencjach).                        

Pracujemy zdalnie

Nadal realizowaliśmy zadania na
classroomie "Szkolne zajęcia
czytelnicze", które zakończyliśmy
19. 06; 2020 roku.
 

Obchodziliśmy Tydzień 
Czytania dzieciom  pod hasłem 
"Czytamy dzieciom o 
zwierzętach". Przygotowaliśmy 
zabawy promujące książki          
o zwierzętach.

Kontynuowaliśmy pracę nad kartami Kamishibai na classroomie 
"Grupa projektu "Wielka Patroniada Kamishibai"". 19. 06. 2020 
roku zakończyliśmy pracę nad projektem. Karty teatrzyku o 
naszych patronach będą dostępne w bibliotece. Wzbogacą one 
księgozbiór prac naszych uczniów. Będą prezentowane podczas 
zajęć czytelniczych.



Projekt "Wielka Patroniada Kamishibai"
w ramach Warszawskiego Programu Edukacji

Kulturalnej

Pod   koniec   marca  nasze   zadania w projekcie WPEK  przenieśliśmy
na classroom "Grupa projektu Wielka Patroniada Kamishibai.
Tutaj  dzieliliśmy  się  uwagami  i  materiałami  dotyczącymi  tworzenia
teatrzyku.
Zakończyliśmy  nasz  projekt..  Nasza  księga  opowieści  obrazkowych
wierszem  opowiedzianych  zamknęła  się.  Niestety  w  związku  z
obostrzeniami  przeciwdziałania  skutkom  COVID-19  nie  udało  nam  się
zorganizować  pokazu  teatrzyku,  ani  wystawy,  na  którą  moglibyśmy
zaprosić  uczniów i  rodziców.  Dlatego  stworzyliśmy   wirtualną  wystawę
wybranych kart  naszego teatrzyku na stronie  szkoły.  Zaprezentowaliśmy
po trzy karty z opowieści o patronach. Cały projekt zostanie przedstawiony
po  powrocie  do  szkoły  na  stacjonarnej  wystawie  w  bibliotece  szkolnej.
Planujemy  także  zorganizowanie  wieczoru  dla  rodziców  i  uczniów
"Spotkanie  z  Patronami",  na  którym  zaprezentujemy  nasz  papierowy
teatrzyk "Wielka Patroniada Kamishibai".
Tutaj załączamy  kilka stron z naszej pracy.

Karty grupy Kolumb (5 zdjęć)

 



Karty grupy Kopernik
                 (4 zdjęcia)

Karty grupy Picasso
                (5 zdjęć)

Karty grupy Chopin
        (5 zdjęć)



Karty grupy Szewińska  (5 zdjęć) 

Karty grupy Skłodowska (6 zdjęć)

Każda obrazkowa historyjka zaopatrzona jest w rymowaną opowieść. Pełna wersja teatrzyku 
dostępna będzie w bibliotece. Zapraszamy.



Końcówka roku szkolnego w bibliotece

Ostatnie tygodnie pracy odbywały się w lokalu
bibliotecznym. Wróciliśmy tutaj po ponad

dwumiesięcznej pracy zdalnej. Zajmowaliśmy się
zamówieniami podręczników w ramach dotacji
MEN, dokonywaliśmy zakupu nagród na koniec
roku, organizowaliśmy bezpieczny zwrot książek

do biblioteki.
Od 18.06. 2020 roku nasza praca
koncentrowała się na przyjmowaniu zwrotów
książek i ich odpisywaniu ze stanu czytelnika

                                               Plakat  oznaczający punkt zwrotu książek
(1 zdjęcie)

W tym roku zwroty książek do biblioteki odbywają się w warunkach
zaostrzonego rygoru sanitarnego. Pracownicy wszystkich bibliotek zostali

zobowiązani do opracowania procedur bezpiecznego zwrotu książek. W naszej
szkole zaczęliśmy przyjmować zwroty 18. 06.2020 roku. Wcześniej

zainteresowani otrzymali opracowaną instrukcję przygotowania książek do
zwrotu oraz szczegółowy harmonogram przyjmowania książek do biblioteki.

Po obowiązkowej 72-godzinnej kwarantannie paczki z książkami trafiają do 
biblioteki i tutaj podlegają procedurze odpisania z konta czytelnika.

                         Punkt odbioru zwrotów (1 zdjęcie)                      Punkt kwarantanny książek (1 zdjęcie)

 Mieliśmy spore obawy, co do sprawnego przebiegu zwrotów książek do 
biblioteki. Wszystko jednak odbyło się zgodnie z procedurami, nie mieliśmy 
żadnych niedomówień.  Dziękujemy naszym czytelnikom za zastosowanie się 
do procedur, co znacznie ułatwiło nam całą procedurę. Dziękujemy za 
współpracę.



Z wakacyjnym pozdrowieniem...

Melania Mazzucco w „Takim pięknym dniu” napisała:
„Pamiętaj: marzenia są jedynym towarem, który nigdy się nie psuje”.

Już niedługo wakacje. Niech słowa Melanii Mazzucco staną się waszym wakacyjnym 
mottem. Nie bójcie się marzyć, nie bójcie się też swoich marzeń spełniać.  Niech towarzyszy 
Wam podczas wakacji marzenie o pięknej przyjaźni, być może  przyjaźni z nową wakacyjną 
lekturą. Wspaniałego wypoczynku. włączcie swoją wyobraźnię

Plakat o wakacjach z książką (1 zdjęcie)

- " ... są cztery rodzaje czytelników. Jest czytelnik gąbka, czytelnik lejek, 
czytelnik cedzidło i czytelnik sito. Gąbka wchłania w siebie wszystko, jak leci, 
jasne jest, że potem dużo z tego pamięta, lecz nie umie wydobyć 
najważniejszego. Lejek - przyjmuje jednym końcem, drugim zaś wszystko, co 
przeczytane z niego wylatuje. Cedzak przepuszcza wino, a zatrzymuje winny 
osad, ten w ogóle nie powinien czytać i lepiej żeby zajął się rzemiosłem. Sito 
zaś oddziela plewy, żeby otrzymać najlepsze ziarno" - Olga Tokarczuk.

Jakimi czytelnikami  jesteście? Jakimi czytelnikami chcielibyście być?                
Może już w te wakacje otrzymacie odpowiedzi na te pytania.

Wspaniałych wakacyjnych przygód życzą nauczyciele bibliotekarze.


