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Tradycyjnie już początek roku szkolnego
zaczęliśmy od rozpakowania wielu
kartonów z podręcznikami i ćwiczeniami.
Coraz więcej nauczycieli przychodzi nam
wtedy z pomocą i unboxing z roku na
rok jest szybszy i łatwiejszy a uczniowie
wcześniej otrzymują materiały
edukacyjne.

Wrzesień





Gdy już się uporaliśmy z wyposażaniem
uczniów w komplety książek, nadszedł
czas na działalność pedagogiczną. 

15 września z okazji Tygodnia Zakazanych
Książek z udziałem uczniów z klasy 8f
powstała wystawka książkowa budząca
ogromne zainteresowanie ze strony
uczniów oraz pracowników szkoły. 

https://mbpzory.pl/n,tydzien-zakazanych-ksiazek-2022






Lato odeszło w zapomnienie, nadeszła
jesień a z nią coraz więcej czasu, by
spokojnie usiąść w fotelu np. z dobrą
książką. W tym czasie przypominaliśmy,
że biblioteka to idealne miejsce, gdzie
można znaleźć książkę, która poprawi
nam humor i przeniesie odrobinę ciepła
lub emocji w chłodne jesienne
wieczory.



Dzień Chłopaka obchodziliśmy jak co
roku z wykorzystaniem materiałów
tradycyjnych - papierowych oraz
komputerów, na których uczniowie
rozwiązywali tematyczne zadania i
quizy. Dodatkowo zaprojektowaliśmy  
kolorowe zakładki do książek, które
uczniowie otrzymywali podczas
wypożyczania książek. 



Październik to jeden z
najważniejszych  okresów
dla bibliotek szkolnych.
Od ponad dwudziestu
lat obchodzimy wtedy
Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek
Szkolnych. 

PAŹDZIERNIK





W tym roku nasza szkoła włączyła się w
obchodzony w Gminie Tydzień Kultury
Ludowej. W dniach 10-14 października
w całej szkole, w tym w bibliotece,
propagowana była  wiedza o folklorze i
sztuce ludowej podkrakowskiej wsi.
Uczniowie poznawali elementy stroju
ludowego, rozwiązywali zadania oraz
kolorowali folkowe kolorowanki
dołączane do wypożyczeń.  





Dzięki drugiej edycji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa, do
którego udało nam się dołączyć, nasza
biblioteka wzbogaciła się o pokaźny
zbiór książek dla najmłodszych uczniów. 

Tym razem program skierowany był do
oddziałów wychowania przedszkolnego,
czyli czyli uczniów z oddziałów 0a, 0b,
0c gdzie trafiły pakiety książek.



W ramach NPRC 2.0 zakupiono 151 książek o łącznej wartości 3 125,00 zł.



25 października z okazji Dnia Kundelka
zachęcaliśmy do wypożyczenia książek
o historiach czworonogów, które tak
kochają dzieci. 
Do każdego wypożyczenia uczniowie
otrzymywali kolorowankę oraz
zakładkę z jesiennym motywem.



Październik to również czas, gdy
w Krakowie ma miejsce ogromna
księgarska impreza promująca
czytelnictwo - Międzynarodowe
Targi Książki w Krakowie. W tym
roku odbyła się już 25. edycja
podczas której, pozyskaliśmy
zakładki, kalendarze i inne
materiały promocyjne do
biblioteki.



całoroczny konkurs czytelniczy
dla klas 4-8 Szkolna Liga
Czytelników 
comiesięczny konkurs dla klas 1-3
Czytaj z Mądra Sową.

Wspólnie z Radą Pedagogiczną
podjęto decyzję o konieczności
podjęcia nowych działań mających
na celu rozwijanie zainteresowania
czytelnictwem wśród uczniów. 
Tak oto zainicjowano: 



Pierwsi laureaci, to klasa 2b z wynikiem 51 książek.



2B



LISTOPAD

Był to owocny miesiąc, przyjęto ponad 80
uczniów na poczet czytelników biblioteki
szkolnej. Pierwszoklasiści zapoznali się z
książkowa bohaterką - Kicią Kocią, która
wprowadziła ich w cudowny świat książek
oraz zapoznała najważniejszymi zasadami
korzystania z biblioteki oraz dbania o książki.



  



  



  



  



Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości uczniowie mieli
możliwość obejrzenia wystawki
książek opowiadających o
historii naszego kraju.
Dodatkowo w oddziałach
przedszkolnych odbyły się
zajęcia czytelnicze
,,Niepodległa" z wykorzystaniem
teatrzyku kamishibai gdzie
dyskutowaliśmy  na temat
symboli narodowych. 

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/173388,11-listopada-2022-Narodowe-Swieto-Niepodleglosci.html


Kolejne święta i kolejne wystawki
książkowe... na które nigdy nie
braknie nam eksponatów.



Z okazji Dnia Pluszowego Misia
uczniowie ze Szkolnego Koła
Wolontariatu odwiedzili oddziały
przedszkolne gdzie czytali misiowe
historie. 

25.11.2022 r.



Kolejni laureaci konkursu
czytelniczego, to klasa 2a, która
zwyciężyła z cudownym wynikiem
129 książek. Do końca semestru
nikomu nie udało się pobić tego
rekordu.

  



  



  

Skupienie i koncentracja.



  

Radość słuchania.



Po raz kolejny w mediach
społecznoościowych promowaliśmy
największą akcję czytelniczą w
Polsce Czytaj PL. Dzięki której
można za darmo zapoznać się z
wieloma nowościami wydawniczymi. 



GRUDZIEŃ
Rok kalendarzowy dobiegł końca. W naszych myślach
krążyły wspomnienia świąt, choinki i prezentów.
Starałyśmy się aby w bibliotece też zapanował
świąteczny nastrój. 





W ciągu ostatnich dni przed świętami wszyscy uczniowie i
nauczycieli byli zachęcani do wzięcia udziału w akcji czytelniczej
"Wypożycz książkę na święta". Książki były pięknie zapakowane w
papier a tytuł do ostatniej chwili pozostawał tajemnicą. 
Sami oceńcie wynik.



Gwiazdki i śnieżynki opanowały bibliotekę a dzieci chętnie uczyły
się wykonywać ozdoby świąteczne, które zdobiły wnetrze.



Drugi z najwyższych wyników
osiągnęła klasa 2d wypożyczając
w listopadzie 102 książki. 



Przekazanie sowy.



Ogłoszono również akcję "Podaruj
książkę bibliotece" podczas której
zebrano prawie 150 książek. Za
wszystkie dary bardzo dziękujemy,
już wkrótce będzie je można
wypożyczyć.  



STYCZEŃ

Tak oto nadszedł Nowy rok. Mamy
nadzieję, że będzie on dla Was
radosny, szczęśliwy i zaczytany. 



W związku z grudniową przerwą
świąteczną mieliśmy mniej dni szkolnych.
Niemniej jednak uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej dzielnie wypożyczali
książki i rywalizowali o opiekę nad sową.
Zwycięzcą okazała się klasa 2c z
wynikiem 40 książek.





Wielką dumą dla nas jest powołanie z
inicjatywny samorządu Uczniowskiego -
Szkolnego Klubu Książki. Pierwsze
owocne spotkanie, na którym padło
wiele propozycji działania już za nami.
Pierwszą akcję zapanowano tuż po
feriach!



W styczniu kolejne dwie klasy dołączyły do grona
czytelników biblioteki szkolnej, tym samym
zamykając ten ważny cykl wydarzeń. 







wizyta dzieci w szkolnej bibliotece,
wizyta dzieci w Bibliotece Publicznej i Izbie Regionalnej, 
zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowo zakupionych książek
oraz teatrzyku kamishibai,
głośne czytanie przez uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu,
zaproszenie rodziców do obejrzenia webinarium "Czytanie -
sprawdzony przepis na życiowy sukces dziecka!" prowadzonego
przez prezes Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom!.
rozdanie rodzicom ulotek. 

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania
przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Kierunek interwencji 3.1.
przyniósł wiele działań w naszych oddziałach zerówek. 
Niektóre z nich, to:







Do zobaczenia 
w drugim półroczu

 

Dziękuję za uwagę

oprac. Monika Kmiecik

nauczyciel bibliotekarz


