
Dobiega już końca rok szkolny 2019/2020. Zanim rozpoczęło się zdalne 

nauczanie, jeszcze w lutym i marcu nasi czytelnicy chętnie odwiedzali bibliotekę 

szkolną. Wśród nich byli ci najaktywniejsi, zasługujący na szczególne 

wyróżnienie:  

1. Michalina Gołębiewska - kl. IA  

2. Igor Marian Mandygraf – kl. IA  

3. Paulina Tomaszewska – kl. IA  

4. Andżelika Motulewicz – kl. IB  

5. Michał Łukowski – kl. II  

6. Dominik Fiećko – kl. IIIA  

7. Michał Krzywicki – kl. IIIA  

8. Dominika Romanowska – kl. IIIA  

9. Antoni Żukowski – kl. IIIA  

10. Oskar Dobrzyń – kl. IIIB 

Serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w 

odkrywaniu najciekawszych książek. 

W każdym tygodniu, począwszy od 23 marca na utworzoną dla każdej 

klasy pocztę, następnie poprzez zakładkę Kalendarz i Praca zdalna w dzienniku 

elektronicznym oraz aplikację Microsoft TEAMS dla uczniów klas I-III wysyłano 

propozycję zabawy plastyczno-literackiej w formie kolorowanki i zadań do 

uzupełnienia w oparciu o baśnie H. Ch. Andersena. A były to: „Ołowiany 

żołnierzyk”, „Brzydkie kaczątko”, „Królowa śniegu”, „Calineczka”, 

„Dziewczynka z zapałkami”, „Słowik”, „Świniopas”, „Księżniczka na ziarnku 

grochu”, „Nowe szaty króla”, „Dzikie łabędzie”, „Mała Syrenka”, „Pióro i 

kałamarz”, „Imbryk”. Uczniowie klas IV-VIII mieli trudniejsze zadanie, gdyż 

musieli odgadnąć tytuły lektur szkolnych w kolejności: „Pan Kleks”, „Mały 

Książę”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Kajko i Kokosz”, „ Przygody Tomka 

Sawyera”, „Latarnik”, „W pustyni i w puszczy”, „Chłopcy z Placu Broni”, 

„Hobbit”, „Pan Tadeusz”, „Mikołajek”, „Opowieści z Narnii”, „Balladyna”. W 

ten sposób powstał też materiał ćwiczeniowy do wykorzystania w dalszej pracy 

biblioteki szkolnej, świetlicy jak i przez nauczycieli polonistów. 



W czasie zdalnego nauczania w bibliotece szkolnej informowanie o 

wydarzeniach czytelniczych realizowano poprzez przyłączenie się do 

ogólnopolskiej akcji #ZOSTAŃ W DOMU i cotygodniowe artykuły. Korzystając 

z zasobów Internetu oraz własnych opracowań opublikowano na stronie szkoły 

wiadomości dotyczące: listy piętnastu książek, które umilą wspólnie spędzany 

czas, zmuszą do refleksji lub będą świetnym sposobem na rozwinięcie 

umiejętności i zainteresowań (16-20 marca), listy książek dla nastolatków (23-27 

marca), listy sprawdzonych sposobów na zabawę z dzieckiem, które pomogą 

przetrwać kwarantannę (30 marca-3 kwietnia), zabawy literackiej „Skąd pochodzi 

ten cytat?” (6-8 kwietnia), listy stron z Internetu, na których można znaleźć 

ciekawe opowieści na temat książek (15-17 kwietnia), Światowego Dnia Książki 

i Praw Autorskich (20-24 kwietnia), listy książek kulinarnych dla najmłodszych 

czytelników (27-30 kwietna), opisu serii książek „Nela mała reporterka”, 

zakupionych także do naszej biblioteki w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa (4-8 maja), porad, jak zostać poetą (11-15 maja), 

informacji na temat twórczości Karola Wojtyły w związku z 100. rocznicą 

urodzin Patrona naszej szkoły (18-22 maja), historii Dnia Matki (25-29 maja) i 

Dnia Dziecka (1-5 czerwca), XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 

organizowanego przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (8-12 

czerwca), idei bookcrossingu –Święta Wolnych Książek (15-19 czerwca).  

Z okazji zbliżających się wakacji życzymy wszystkim naszym 

Czytelnikom, tym najmłodszym i trochę starszym radości, słonecznych dni, 

aktywnego spędzania czasu, przeczytania ciekawej książki i bezpiecznego 

powrotu do szkoły i naszej biblioteki we wrześniu. 

Pozdrawiają panie Bożena i Kasia. 

 


