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W bibliotece początek roku szkolnego można opisać jednym
słowem - podręczniki. Po przyjściu do pracy czekało na nas
ponad 100 kartonów.  Rozpakowanie, liczenie, sprawdzanie,
pieczętowanie, kodowanie oraz wprowadzenie do systemu
bibliotecznego zajmuje nam większość czasu a wszystko, to by
uczniowie jak najszybciej otrzymali podręczniki i ćwiczenia. 

Wrzesień





Wrzesień to również 
czas przypominania 
uczniom o 
całorocznych akcjach 
organizowanych 
w bibliotece oraz 
o czekających na 
nich w najbliższym 
czasie wydarzeniach. 



Październik to szczególny miesiąc dla bibliotek szkolnych. 
Od ponad dwudziestu lat obchodzimy wtedy Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku hasłem przewodnim
zostały baśnie i legendy z całego świata. Z tej okazji uczniowie
mogli wziąć udział w konkursach błyskawicznych, quizach m.in. o
tych bardziej i mniej znanych baśniach oraz wypożyczyć
nowości zakupione do biblioteki. Ogłosiliśmy również miesięczny
konkurs na najbardziej rozczytaną klasę. 

PAŹDZIERNIK





Jest to również ważny 
miesiąc dla naszej 
społeczności ponieważ 
wspominamy wtedy 
patrona naszej szkoły 
Jana Pawła II. Staramy się 
w tym czasie poprzez
krzyżówki i wystawki 
książkowe przybliżyć 
sylwetkę papieża 
szczególnie najmłodszym 
uczniom.  



W październiku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie.
Uczniowie klas pierwszych wysłuchali i obejrzeli opowieść w formie
teatrzyku kamishibai o pierwszej wizycie Kici Koci w bibliotece,
następnie zostali sprawdzeni ze znajomości bajek, baśni i innych
opowieści. Kluczowym momentem było oczywiście pasowanie  na
czytelników biblioteki szkolnej oraz wypożyczenie pierwszych
książeczek. 



LISTOPAD

Na początku miesiąca ogłosiliśmy wyniki na najbardziej
rozczytaną kasę. Okazało się, że w październiku najwięcej książek
wypożyczyła klasa 3c osiągając wynik 66 wypożyczonych książek.
To aż 28 więcej niż klasa 5b zajmująca drugie miejsce! 





Przystąpiliśmy również do 
ogólnopolskiej akcji 
„Przepisujemy Hobbita i 
Władcę Pierścieni”. 
Uczennice klasy 7g ręcznie 
przepisały otrzymany 
przez naszą bibliotekę 
fragment „Władcy 
Pierścieni”, który następnie 
został odesłany do 
organizatorów gdzie 
będzie stanowił cząstkę 
wielkiego rękopisu 
składanego z okazji
 130 rocznicy urodzin 
J.R.R. Tolkiena. 

  



GRUDZIEŃ

Grudzień kojarzy się ze świętami, czasem spędzonym w gronie
bliskich oraz oczywiście z prezentami. Nie zabrakło ich również
pod naszą biblioteczną choinką, gdzie znalazły się nowo
zakupione nowiutkie, pachniutkie i najczęściej czytane książki. 





Jest to również czas gdy zawitała do nas Pani zima, zapraszając
wszystkich do wzięcia udziału w akcji czytelniczej ,,Wypożycz
sobie książę na święta". Wypożyczanie z elementami
niespodzianek  spotkało się z tak dużym zainteresowaniem
uczniów – szczególnie z edukacji wczesnoszkolnej, że pobiliśmy
dotychczasowy rekord wypożyczeń. Aż 185 książek znalazło
nowy dom na święta! 
Jesteśmy z Was dumne. 



STYCZEŃ

Tak oto nadszedł Nowy rok. 



Bazując na wielkim grudniowym
sukcesie przystąpiliśmy do realizacji
kolejnej akcji czytelniczej, tym
razem „Zaczytanych ferii". Efekt nie
był już tak spektakularny, jednak 111
książek powędrowało z Wami na
zasłużony zimowy odpoczynek. 



Do zobaczenia 
w drugim półroczu.
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