
Marzec rozpoczęliśmy podwójnym świętowaniem… 

1 marca to Dzień Piegów, które stały się inspiracją dla twórców literatury dla dzieci, którzy 

chętnie obdarzyli nimi swoich małych bohaterów. Naszą gazetkę ozdobiły wesołe                                                  

i piegowate twarze Pippi Pończoszanki, Pana Kleksa, Marka Piegusa, Ani Shirley,                     

Tomka Sawyera i Rona Weasley’a. 

 

(Gazetka ścienna „Dzień Piegów” – 1 zdjęcie) 

 

1 marca obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarzy.                       

Z powodu pandemii przytulanie było zdecydowanie niewskazane, ale nie zamierzaliśmy 

rezygnować z okazywania wzajemnej życzliwości. Wszystkim naszym czytelnikom 

przesłałyśmy pozdrowienia i wirtualne uściski. 

 

 

(Zakładka do książki – 1 zdjęcie) 

 

 



 

Międzynarodowy Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone na całym świecie. 8 marca 

świętujemy osiągnięcia i sukcesy kobiet. Wiele Polek zrobiło karierę naukową, sportową, 

aktorską, malarską i znane są one całemu światu. Biblioteka szkolna zachęciła do 

przypomnienia naszych sławnych kobiet na szkolnym FB oraz zorganizowała wystawę 

książek „Kobiety w literaturze, te małe i te duże”. 

 

 

 

(Wystawa książek „Kobiety w literaturze – te małe i te duże” – 1 zdjęcie) 

 

 

 

 

 

 



21 marca to Światowy Dzień Poezji. Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku                 

i jest obchodzony przez wszystkie kraje świata. Jego ideą jest promocja pisania, czytania, 

publikowania i nauczania poezji.  

Z tej okazji biblioteka szkolna zaprosiła do udziału w zabawie „O kim mowa? – odgadnij 

imię i nazwisko poety”. Zadanie polegało na podaniu odpowiedzi na  3 pytania: 

1.Który z poetów miał znamię na lewym policzku i pozwalał robić zdjęcia wyłącznie 

prawego profilu?  

2.Który poeta używał pseudonimu „Szer – Szeń” ? 

3.Która poetka przez najbliższych była nazywana Ichna? 

Na osobę, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi na wszystkie  pytania 

czekała nagroda!!!                                               

 

 

 

(Wystawa książek z okazji Światowego Dnia Poezji – 1 zdjęcie) 

 

 

 

 

 

 



W ramach promocji książek z bibliotecznych półek zaczęliśmy cykl „Alfabet z książką” - 

prezentujemy ciekawe tytuły z naszego księgozbioru w zakładce Biblioteka na stronie 

internetowej szkoły i szkolnym FB. 

 

 

(Wystawa książek z cyklu „Alfabet z książką” – 1 zdjęcie) 

 

 

(Okładka książki Łukasza Wierzbickiego „Ocean to pikuś” – 1 zdjęcie) 

 

 

 



V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady  

Biblioteka szkolna po raz pierwszy przystąpiła do organizowanej przez Wydawnictwo 

Akapit Press V Edycji Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. 

Celem akcji jest dzielenie się radością ze wspólnego czytania i zaprzyjaźnienie się z rodziną 

Borejków. Do naszej szkolnej biblioteki zaprosiliśmy Pana Jakuba Kamieńskiego – znanego 

aktora telewizyjnego i teatralnego, który odczytał fragment książki Małgorzaty Musierowicz 

„Kłamczucha”. Wydarzenie to w krótkim filmie utrwalił nauczyciel naszej szkoły Pan 

Łukasz Trawczyński. W akcję zaangażowali się również uczniowie, którzy zaprojektowali 

według własnych pomysłów okładki do wybranej książki z cyklu „Jeżycjada”. Prace zostały 

wykorzystane jako dekoracja. 

 

 

(Plakat informujący o udziale w V Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady – 1 zdjęcie) 

 

 

(Pan Jakub Kamieński czytający fragment książki Małgorzaty Musierowicz „Kłamczucha” – 1 zdjęcie) 



 

 

 

 

     

(Projekty do książek Małgorzaty Musierowicz –  prace uczniów – 3 zdjęcia) 

 

 



ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ – ŻONKILE 2021 

Akcja Żonkile to coroczne wydarzenie organizowane przez Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Biblioteka szkolna 

zachęciła do uczczenia rocznicy powstania w getcie warszawskim zapraszając do 

wysłuchania słuchowisk na podstawie opowiadań : 

- Zofii Staneckiej „Pamięć drobinek” (klasa 1-2) https://www.youtube.com/watch?v=p1g_6k9XBew 

- Justyny Bednarek „Historia z pewnej ulicy” (klasa 3) https://www.youtube.com/watch?v=Us0mx45epiQ 

oraz obejrzenia filmu edukacyjnego „Będę pisać” (klasa 4 -8) https://youtu.be/ZZ6AlJFCnP4  

(Materiały zostały udostępnione przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kwiaty żonkile – 1 zdjęcie) 

 

 

 

 

 

(Logo / plansza udziału w akcji Żonkile – 1 zdjęcie) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1g_6k9XBew
https://www.youtube.com/watch?v=Us0mx45epiQ
https://youtu.be/ZZ6AlJFCnP4


23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to zostało 

ustanowione w 1995 roku przez UNESCO. Ma na celu promocję czytelnictwa i ochronę 

własności intelektualnej prawem autorskim. Tego dnia świętują autorzy, wydawnictwa, 

księgarnie i czytelnicy. Uroczystość ta jest obchodzona w ponad 100 krajach na całym 

świecie.  

Biblioteka szkolna zaprosiła do obejrzenia prezentacji i zabawy: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F6075835ec5c6660d250e8f29%2Fpres

entation-23kwietnia%3Ffbclid%3DIwAR2obOX-dsYdrkIpcYzhzNKJQJ2-

kibjcWbFkxC01YA_TicPy8I0onlFJNQ&h=AT27tDf9ZobcrDg7DrISS0Xw2XFztoBdb9UT4IbNPSCNSe5

nLg9EH1c-RGgp3kGrdhI2Wku-

6E4JyLwH05JhzYEP6pGElvqUSl2I9YJapfVgixNgvS_P22TsskQmnBA1lUVZ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F6076b1ef1944d60d2295e1fd%2Finter

active-content-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich%3Ffbclid%3DIwAR1FKZ5xOts0WRG7ETf-

B1N1YYav3w6Dkm-

wRmujm3dasMpormWBJDlNC6c&h=AT27tDf9ZobcrDg7DrISS0Xw2XFztoBdb9UT4IbNPSCNSe5nLg9

EH1c-RGgp3kGrdhI2Wku-6E4JyLwH05JhzYEP6pGElvqUSl2I9YJapfVgixNgvS_P22TsskQmnBA1lUVZ 

 

(Prezentacje udostępnione za zgodą autorów: Katarzyna Chojnacka - Musiał, Marta 

Andrusiewicz) 

 

 

(Plakat Światowego Dnia Książki – 1 zdjęcie) 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F6075835ec5c6660d250e8f29%2Fpresentation-23kwietnia%3Ffbclid%3DIwAR2obOX-dsYdrkIpcYzhzNKJQJ2-kibjcWbFkxC01YA_TicPy8I0onlFJNQ&h=AT27tDf9ZobcrDg7DrISS0Xw2XFztoBdb9UT4IbNPSCNSe5nLg9EH1c-RGgp3kGrdhI2Wku-6E4JyLwH05JhzYEP6pGElvqUSl2I9YJapfVgixNgvS_P22TsskQmnBA1lUVZ
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