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          Projekty czytelnicze w naszej szkole

                        Książka w obiektywie, klasowe księgi bajek, baśni, legend i wierszy, filmy                           
                          zachęcające do czytania, plakaty reklamujące ulubione książki...

W tym numerze przedstawiamy czytelnikom efekty końcowe wybranych projektów edukacyjnych
przygotowanych przez uczniów naszej szkoły.  

„Fotoakcja czyli książka w obiektywie” to projekty czytelnicze, w których podczas realizacji uczniowie
wybierają z biblioteki książkę, czytają, przygotowują wybrane przez siebie najlepsze fragmenty fabuły  i
uwieczniają je na zdjęciach.

 Efekty końcowe projektów są prezentowane na szkolnym korytarzu, w klasach, bibliotece i na szkolnej
stronie internetowej.

Cele projektów to:
-promowanie nowości wydawniczych zakupionych w ramach NPRC;
-promowanie czytania dla przyjemności;
-inicjowanie mody na czytanie; zachęcanie do czytania; zainteresowanie książką;
-pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to zjawisko powszechne wśród rówieśników.
W tym numerze prezentujemy efekty pracy uczniów i nauczycieli. 

Zapraszamy do oglądania!

Fotoakcja J.M

http://www.sp1leszczyny.pl/biblioteka/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0023.jpg
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Czerwony Kapturek
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Jaś i Małgosia Jaś i Małgosia Jaś i Małgosia

Kopciuszek Kopciuszek Kopciuszek

          Uczniowie klas Ia i Ib zachęcają wszystkich do czytania baśni, których
autorami są Charles Perrault oraz bracia Jacob i Wilhelm Grimm.
                        
By zachęcić was do sięgnięcia po te książki, uwiecznili na zdjęciach najciekawsze momenty baśni o Czerwonym Kapturku, Jasiu i Małgosi

oraz Kopciuszku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i oczywiście do wypożyczania tych książek z naszej biblioteki. Znajdziecie je na półce z

baśniami, w kąciku małego czytelnika.
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Chłopcy z Placu Broni
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Piątoklasiści uwiecznili na zdjęciach
najważniejsze momenty powieści pt.:
„Chłopcy z Placu Broni”, autorstwa
węgierskiego pisarza    Ferenca
Molnára. 

 Powieść przedstawia serię heroicznych wyczynów
Ernesta Nemeczka. Jakie to były wyczyny? Jak
potoczyły się losy głównego bohatera? Wreszcie do
kogo będzie należał tytułowy plac i co się z nim
stanie dowiecie się, gdy przeczytacie tę ciekawą
książkę. Rąbka tajemnicy uchylają zdjęcia
przygotowane przez klasę Va i zachęcające do
sięgnięcia po tę właśnie książkę!
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Drugoklasiści wraz z wychowawczynią
p. Beatą Fojcik przygotowali klasową

księgę bajek i baśni. Przez dwa
miesiące uczniowie czytali na lekcjach
baśnie największych bajkopisarzy. Do
każdej przeczytanej baśni narysowali
piękne ilustracje by na końcu swojej

pracy stworzyć piękną księgę.
Strona tytułowa książki drugoklasistów
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Trzej Muszkieterowie

          Gimnazjaliści postanowili uwiecznić na kliszy
fotograficznej sceny z najsłynniejszej powieści
płaszcza i szpady. Chodzi oczywiście o…TRZECH
MUSZKIETERÓW. Akcja powieści, którą napisał
Aleksander Dumas jest osadzona w pierwszej
połowie VII wieku we Francji i Anglii.
Francją rządzi wówczas młodociany Ludwik XIII,
ale faktycznym władcą jest ambitny kardynał
Richelieu. Osiemnastoletni Gaskończyk d’Artagnan
opuszcza rodzinny dom, by wstąpić do elitarnej
formacji muszkieterów królewskich. Porywczy
D’Artagnan przybywa do Paryża, oczywiście
wkrótce popada w kłopoty, ale zyskuje przyjaźń –
Atosa, Portosa, Aramisa i miłość pięknej
dziewczyny…
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Przygody... Przygody...
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Arthur Conan Doyle:
„Przygody Sherlocka

Holmesa”

Tylko genialny umysł detektywa
Holmesa jest w stanie
rozwiązać tajemnicę

zagadkowego morderstwa...

Przygody...

Przygody...

Przygody...
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                                                               Kamienie na Szaniec
Gimnazjaliści z trzeciej klasy uwiecznili na „kliszy fotograficznej”   najważniejsze wydarzenia z książki A.
Kamińskiego: „Kamienie na szaniec”. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z foto sesji:)
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Projekt klasy szóstej to osobliwe fotografie  wykonane do niezwykłej książki…

Każdy, kto je zobaczy z samej ciekawości będzie musiał sięgnąć po „Osobliwy dom pani Peregrine” 
autorstwa Ransoma Riggsa. Wywołująca dreszcz emocji i grozy opowieść o domu sierot na tajemniczej wyspie, zamieszkiwanym

niegdyś przez równie tajemnicze dzieci.

Szesnastoletni Jakub, którego dziadek był jednym z nich, przyjeżdża na wyspę, żeby za wszelką cenę
odkryć przeszłość dziwnego, zniszczonego domu i jego małych mieszkańców. Czy osobliwe dzieci ze
starych fotografii pokazywanych przez dziadka naprawdę istniały? Co jest bajką, a co prawdą? Co jest
faktem, a co urojeniem? ( tekst podajemy za: lubimyczytać.pl)
 

E.B. E.B. E.B.
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Fajna Ferajna autorstwa Moniki Kowaleczko-
Szumowskiej to wzruszająca, barwna i
niepozbawiona humoru książka opisująca
wspomnienia dzieci z Powstania
Warszawskiego. Książka szczególnie spodobała
się uczniom klasy Vb. Aby zachęcić innych do
czytania właśnie tej pozycji, wykonali piękne
zdjęcia przedstawiające ciekawe fragmenty
fabuły.
Wstęp z książki:
To wydarzyło się naprawdę. Wszyscy
bohaterowie Fajnej Ferajny przeżyli Powstanie
Warszawskie jako
dzieci. Opowiadania zostały napisane na
podstawie ich relacji zachowanych w Archiwum
Historii Mówionej Muzeum Powstania
Warszawskiego, rozmów, listów, które mi
podarowali, i innych materiałów (...)

Monika Kowaleczko-Szumowska
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