Pasowanie na czytelnika

Dyplomy – 1 zdjęcie

Drogi pierwszoklasisto!
W szkolnej bibliotece Cię witamy,
Tu o Twe czytelnicze potrzeby zadbamy.
U nas lektury, komiksy i bajki wypożyczysz,
Wierzymy, że znajdziemy wszystko czego sobie życzysz.
Możesz nas odwiedzać od poniedziałku do piątku,
Tylko prosimy w środę pamiętaj o małym wyjątku.
Wtedy to jak pracowite pszczółki,
Nowe książki układamy na półki.
By mogły jak najszybciej trafić w Twoje ręce,
Gdyż nie ma nic ciekawszego, jak książki dziecięce.
Lecz by służyły długo i nie tylko Tobie,
Coś bardzo ważnego teraz zrobię.
W imieniu każdej książki prośby przekażemy,
Byś ich wysłuchał i przestrzegał bardzo chcemy.

Tymi słowami biblioteka szkolna powitała pierwszoklasistów w gronie czytelników.
Dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki oraz pakiet podarunkowy ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.
Mamy nadzieję, że uczniowie klas I będą często odwiedzać swoją bibliotekę i wypożyczać z
niej książki, bo jak twierdziła Wisława Szymborska „Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie wymyśliła ludzkość”.

Zakładki – 1 zdjęcie

Dzień Pozytywnego Myślenia

Gdy Ci smutno, gdy Ci źle…idź po książkę, pośmiej się !
2 lutego przypada Światowy Dzień Pozytywnego Myślenia. Zaproponowaliśmy naszym
czytelnikom książkowe propozycje, które potrafią podnieść na duchu i motywują do
działania.

Wystawa książek – 1 zdjęcie

„Działajmy razem!” to hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem
wydarzenia, które w tym roku odbyło się 9 lutego, jest przede wszystkim inicjowanie i
propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych. Biblioteka szkolna również włączyła się w promocję pozytywnego
wykorzystania Internetu, przypominając najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania
z jego zasobów.

Gazetka – 2 zdjęcia

Spotkanie Sieci Współpracy „Inspiracje są wśród nas”
10 lutego nauczyciele bibliotekarze wzięli udział w III spotkaniu sieci "Inspiracje są wśród
nas”, by wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie czy moda może mieć coś wspólnego z
czytaniem. W trakcie spotkania prowadzące omówiły modowe zainteresowania niektórych
bohaterów książek oraz czy sposób ubierania się ma wpływ na twórczość literacką.

Warsztaty „Moda zna czytanie” – 2 zdjęcia

Walentynka dla książki
14 lutego – Walentynki to wspaniała okazja do obdarowywania się miłymi słowami.
Biblioteka szkolna zaprosiła do udziału w akcji „Walentynka dla książki – w książkach
warto się zakochać”. Była ona skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Poprosiliśmy o napisanie podziękowań w formie listu – walentynki do książki, która
zachwyciła od pierwszego słowa lub zdania. Najciekawsze prace od uczniów zostały
nagrodzone upominkiem.

Walentynki dla książek – 2 zdjęcia

Dzień Języka Ojczystego
Święto zostało ustanowione z inicjatywy UNESCO w celu zwrócenia uwagi na rolę języka,
związane z nim dziedzictwo kulturowe i jego różnorodność. Dzień ten zaproponowaliśmy
spędzić z książkami, które udowadniają, że język polski jest szalenie ciekawy!

Propozycja książek – 1 zdjęcie

