ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH
"KSIĄŻKA NAS ŁĄCZY "
pod takim hasłem obchodzimy tegoroczny
Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
Święto trwa przez cały październik, zainicjowało je Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych w 1999 roku.
Z tej okazji nasza biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla klas I-III :

PUDEŁKO Z OPOWIEŚCIĄ
Uczniowie przygotowują indywidualnie w kartonowym pudełku ( np. po butach)
pracę artystyczną przedstawiającą wybraną książkę, bajkę lub wiersz.
Należy dołączyć kartkę z tytułem pracy oraz wykonawcą.
Prace przynosimy do biblioteki szkolnej do 20 października.
Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność, wykorzystana technika,
samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

Uczniów klas IV- VII Szkoły Podstawowej zapraszam do wzięcia udziału w
konkursie

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
Uczniowie indywidualnie projektują zakładki do książek z wykorzystaniem
dowolnego programu komputerowego.
Na zakładce należy umieścić godziny otwarcia biblioteki, mile widziany cytat lub
hasło, wymiary: długość 20 cm, szerokość 7 cm. Projekt zakładki należy przesłać
na adres szkolnej biblioteki: bibl.szkol.mochy@onet.pl a wydrukowane zakładki
przynieść do biblioteki szkolnej w terminie do 15 października.
Każda zakładka to dodatkowe punkty dla klasy
Gotowe zakładki podarujemy uczniom klas pierwszych.

oraz wspólnej zabawy ( prawdopodobny termin – 17 października – lekcja z
wychowawcą ) na hali sportowej na:

KSIĄŻKOWE PODCHODY
Co tydzień w środę na gazetce w bibliotece będą się pojawiać zadania wspólne dla
każdej klasy. Należy je rozwiązać i podpisaną kartkę z odpowiedzią wrzucić do
pudełka ( wystarczy przedstawiciel klasy np. gospodarz). Zadania są punktowane i
będą doliczone klasie w rozgrywkach na hali sportowej.
Na hali sportowej czekają na was konkurencje sportowe, pytania i zagadki oraz
łamigłówki umysłowe z różnych dziedzin nauki. Każda klasa otrzyma zestawy
zadań do wykonania ponadto powinna utworzyć 10- osobową drużynę sportową.
Zawodnicy sportowi mogą wymieniać się w konkurencjach.

Uczniów klas gimnazjalnych zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na plakat
101 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI
Plakat wykonuje klasa np. na godzinie wychowawczej i dostarcza do biblioteki do
14 października. Należy je wypisać.

oraz fotograficznym :

Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY
Jeśli „ zdarza” ci się czytać książki ,jesteś kreatywny i czytasz je w różnych,
dziwnych miejscach – pokaż to za pomocą zdjęcia.
Wywołane lub wydrukowane zdjęcia, w formacie od 10x15 (jak pocztówka) do A5,
przynosimy do biblioteki do końca października. Zdjęcie powinno przedstawiać
ucznia naszej szkoły.
Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność, jakość zdjęcia.

Biblioteka szkolna ogłasza też akcję dla wszystkich:

PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE !
Jeśli masz w domu niepotrzebne książki, przeczytane lektury, książki z których już
„wyrosłeś”- podaruj je bibliotece szkolnej.
Szczególnie potrzebne są: lektury, bajki, wiersze, opowiadania, książki o
zwierzętach; książki nowe, nie zniszczone.
Na stronie tytułowej możesz napisać swój cytat lub myśl dla przyszłego czytelnika
np. „Przyjemnego czytania”.
Za przyniesione książki otrzymasz dodatkowe punkty z zachowania
(dotyczy tylko uczniów).

Przez cały miesiąc będzie też trwała akcja „Uwolnij książkę”
Przed biblioteką na przeznaczonym do tego czerwonym koszyku uczniowie będą
mogli pozostawiać przeczytane już książki i czasopisma lub wymieniać je na inne,
przyniesione przez kolejnych czytelników.
Ponadto dla wszystkich wypożyczających książki (nie podręczniki) w tym miesiącu
słodkie niespodzianki.

Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania !!!

Władysława Kruk

