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W naszej szkole od czerwca do
grudnia zrealizowano wiele
interesujących projektów. W tym
numerze gazetki szkolnej
postaramy się je Wam, drodzy
Czytelnicy, streścić i podsumować.
Zapraszamy do lektury!

P. Karolina przedstawia legendę

Nasza szkoła od lat
współpracuje z
biblioteką miejską w
Gliwicach.
Uczniowie
uczestniczą w
lekcjach
bibliotecznych i
warsztatach,
wymieniamy
informacje o
wydarzeniach
czytelniczych,
omówiliśmy też
zakup nowości do
biblioteki szkolnej.
Zorganizowano
również wystawę
prac naszych

uczniów i
przeprowadziliśmy
wspólnie konkurs
czytelniczy. Innym
razem naszą
szkołę odwiedził
miły gość, p.
Karolina z
zaprzyjaźnionej filii
nr 17 biblioteki
miejskiej w
Gliwicach. Dzieci
przebywające na
świetlicy zostały
zapoznane z
teatrzykiem
papierowym o
nazwie kamishibai,
(kami - papier,

shibai - teatr,
sztuka), a dokładnie
z „Legendą o
Skarbniku”.
Bibliotekarka
przekazała
uczniom kilka
informacji o
górnictwie oraz
pokazała
przedmioty
związane z
zawodem górnika.
Następnie
uczniowie mogli
posłuchać tekstu i
obejrzeć ilustracje.  

XYZ

JL



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 29 12/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGazeta Szkolnego Małolata

Czytanie na głos to niełatwa sprawa i świetna zabawa!

Pani Elżbieta czyta swój wiersz

Akcje głośnego czytania prowadzone były
także w czasie zajęć lekcyjnych oraz
podczas zajęć świetlicowych. 29 września na
świetlicy szkolnej uczciliśmy Ogólnopolski
Dzień Głośnego Czytania.

Klasy 3
uczestniczyły w
projekcie
"Czytanie na
głos to niełatwa
sprawa i świetna
zabawa!". Z tej
okazji odbył się
szkolny konkurs
"Mistrz
Pięknego
Głośnego
Czytania".
Najpierw
wychowawcy
przeprowadzili
klasowe
eliminacje do
konkursu
głośnego

czytania wśród
uczniów. Dwie
najlepsze osoby
reprezentowały
klasę podczas
finału
przygotowa-
nego wspólnie z
biblioteką
miejską, która
była
współograniza-
torem konkursu.
Trzecioklasiści
zmierzyli się z
konkurencjami
związanymi z
pięknym

czytaniem
poezji,
łamańcami
językowymi i
rozumieniem
czytanego
tekstu. Gościem
specjalnym była
p. Elżbieta
Skwara -
gliwicka poetka,
która
przeczytała
swój wiersz i
rozdawała
autografy. 

Uczniom
czytała p.
Monika Koziołek
oraz p. Ewa
Pilipiuk –
pielęgniarka
szkolna. Dzieci
poznały
przygody
„Pompona na
wakacjach”.
Następnie
słuchacze
namalowali
postać
Pompona.
Oddział grupy
„0”  zaszczyciła
swoją

wizytą babcia
jednego z
przedszkolaków
p. Hanna
Nowotnik, która
przeczytała
piękną baśń o
księżniczce
Rozalce. Dzieci
namalowały
obrazek do
bajki. Na koniec
chętni
słuchacze
odpowiadali
także na pytania
związane z
tekstem.

Za poprawne
odpowiedzi
wręczano
cukierki.  W ten
sposób
uczciliśmy
ogólnopolski
Dzień Głośnego
Czytania.
Czytanie
książek było też
promowane w
czasie dwóch
kół
czytelniczych
działających w
naszej szkole. 

P. Monika czytająca książkę
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Książki o misiach towarzyszyły nam
cały dzień! 

Misie także lubią
czytać!

PRZYJACIELE KUBUSIA PUCHATKA

Część laureatów konkursu Władek czyta dzieciom

Tworzenie zakładek

Z okazji Dnia
Pluszowego
Misia
zorganizowaliś-
my również
konkurs
fotograficzno -
plastyczny pt.
"Ja i mój miś
lubimy czytać".
Konkurs
przeprowa
dzony został
przy współpracy
ze świetlicą
szkolną

oraz panią
Jolantą Cyboń-
Turowską. W
konkursie wzięli
uczniowie klas 1
- 6. Wystawę
prac można było
oglądać na
korytarzu przy
świetlicy
szkolnej.   

Uczniowie klas
7a i 7b odczytali
na głos swoim
młodszym
kolegom z
oddziałów
przedszkolnych,
bajki o misiach.
Również na
świetlicy odbyło
się głośne
czytanie bajki o
Kubusiu
Puchatku oraz
quiz z wiedzy o
niedźwiedziach.

Uczniowie
uczestniczyli
także w
warsztatach
origami, gdzie
uczyli się
tworzyć
zakładki do
książek w
kształcie misia. 

Ewa Zembik JL
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Przyłapujemy na czytaniu! Strzeżcie
się! Akcja prowadzona cyklicznie,
dla wszystkich uczniów naszej
szkoły!

Promujemy
czytanie książek 

OPAC 
nie na opak!

Czytam - Polecam

Uczestnicy
przygotowali
plakaty
promujące
czytanie
książek. Prace
wystawiono w
filii 17 MBP w
Gliwicach, gdzie
można je
oglądać. Część prac

Poszukiwanie książek

Wyszukiwanie w OPAC

Lekcja

Klasy 6 i 7
wzięły udział w
warsztatach
przeprowa
dzonych w MBP
Gliwice (filia 17).
Podczas zajęć
uczestnicy
zostali

zapoznani z
działami
oddziału dla
dzieci oraz z
katalogiem
OPAC. Każdy
uczeń musiał
odnaleźć też
zadaną książkę.

Cały październik
uczniowie mogli
recenzować
swoje ulubione
lektury.
Wystarczyło
napisać kilka
słów o ulubionej
książce i polecić
ją koledze. 
Najlepsze prace

napisały Emilia
Musioł i Alicja
Jaruk - prace
dziewczyn
będzie można
przeczytać na
kolejnym
numerze naszej
gazetki. 

Nasza Straż Czytelnicza

Wszyscy
wiedzą gdzie,
ale nikt nie wie
kiedy... na
korytarz naszej
szkoły wyruszy
Straż
Czytelnicza!

Miś policjant w
asyście
dziewczyn z
klas 5 i 6
rozdawał
odznaki za
czytanie.
Każdy, kto miał

przy sobie
książkę inną niż
podręcznik
został również
nagrodzony 
słodką
niespodzianką!
Akcja będzie

prowadzona
także w
kolejnych
miesiącach,
także miejcie
się na
baczności!

JL

JL
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Co najchętniej wypożyczają czytelnicy naszej
biblioteki? 

Zakupione
zostały
1032
książki! W
związku z
reformą
oświaty
uzupełniono
wszystkie
braki w
lekturach, a
nowości
wydawnicze
uatrakcyjniły
ofertę
biblioteki.

Wiele z
nowości
wydawniczych
okazało się
prawdziwymi
hitami! Książki,
które najkrócej
zalegają na
bibliotecznych
półkach to:
seria "Mój
Kucyk Pony"
(komiks -
mamy w
bibliotece 3
egz.) oraz

książki o
Kucykach Pony
G. M. Berrow
np..: "Pinkie Pie
i szalone
skałkoparty",
"Applejack i
pamiętna
pomyłka",
"Fluttershy i
fantastyczny
festiwal
futrzaków" itp.
Serca pobijają
też opowieści

o zwierzętach
pisarki 
Holly Webb,
czyli książki z
serii "Zaopiekuj
się mną" np.
"Bari, mały
uciekinier",
"Najpiękniejsze
opowieści o
kotkach",
"Najpiękniejsze
opowieści o
pieskach",
"Jaśmin,

nieśmiały
kotek" itp.
Niegasnącym
zaintereso-
waniem cieszy
się także
seria Martina
Widmarka pt.
Biuro
detektywistyczne
Lassego i Mai -
11 książek
zakupiono z
projektu, np..
"Tajemnica

szafranu",
"Tajemnica
zwierząt",
"Tajemnica
pożarów".
Nowością jest
także seria
"Zwierzoduchy"
- Spirit Animals
(zakupiono 9
części serii). 

Wystawa nowości JL
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O zaletach czytania dzieciom słów kilka

A co na temat czytania książek sądzą
młodzi? 30 uczniów z klas 4 – 7
odpowiedziało na pytania dotyczące
czytania. 

Przedstawiam Wam najciekawsze wnioski. Warte
przemyślenia!
Dlaczego warto czytać książki?
- rozwijają wyobraźnię
- można się z nich wiele dowiedzieć  i są fajne
- rozszerzają wiedzę, uczą młodych i starych
- są ciekawe
- wzbogacamy nasze słownictwo i może nam się to
potem przydać w dalszym życiu
- czytając szlifujemy tę umiejętność
- relaksują, śmieszą, bawią, jest to dobry sposób na
spędzanie wolnego czasu
- można podróżować po całym świecie siedząc w 1
miejscu
- poprawia się nasza ortografia
- rady zawarte w książkach mogą się przydać w życiu.

W 2016 r. tylko 37% badanych Polaków
przeczytało chociaż jedną książkę w roku! A
tylko 10% badanych czytało 7 i więcej
książek w roku! 

Dlaczego Twoim zdaniem ludzie nie czytają
książek?
- ludzie nie czytają, ponieważ nie potrafią zbyt 
dobrze czytać
- są grube i to zniechęca
- zajmuje to dużo czasu
- są nudne
- nie chce im się
- zbyt wolno rozwija się akcja
- jest to strata czasu, są ciekawe zajęcia od czytania.

Można by przytoczyć co najmniej kilka głównych zalet
czytania książek na głos dzieciom. Wśród nich będą
na pewno: 
Pogłębianie więzi z dzieckiem, świetna forma
spędzania czasu.  Wspólne czytanie to tania i
niewymagająca specjalnego przygotowania  rozrywka.
Rozmowa o przeczytanej książce może być też
przyczyną do niejednej dyskusji nad np.
postępowaniem bohaterów.
Pobudzanie wyobraźni i nauka nowych
słów. Słuchanie sprawia, że wyobraźnia zaczyna
intensywnie  pracować, a nauka nowych słów
przychodzi zupełnie naturalnie. 
Stare porzekadło mówi, że dziecko pójdzie za
przykładem rodzica, a nie jego radą. W związku z tym
poświęcanie 20 minut dziennie na głośne czytanie
dziecku wydaje się nie być zbyt kosztowną
inwestycją.  Pamiętajmy jednak, jak apeluje się na
stronie Fundacji ABC "Cała Polska Czyta Dzieciom",
że to dorośli mają czytać, nie dzieci, które dopiero
uczą się tej sztuki! 

Prawidłowa nauka czytania  zaczyna się od
słuchania! Stąd tak ważny kontakt dziecka ze
słowem czytanym na głos.

Co czytać dzieciom? Na pewno książki wartościowe i
mądre. Pytanie, jak je odnaleźć w gąszczu rynku
wydawniczego dla dzieci? Na pewno warto zapoznać
się ze "Złotą Listą". Jest to stale aktualizowany spis
książek dobrych i wartościowych dla dzieci i
młodzieży. Można zaleźć ją na stronie fundacji ABC
Cała Polska Czyta Dzieciom pod tym linkiem: 

http://calapolskaczytadzieciom.pl

Książki pogrupowane są tam według wieku dzieci,
dlatego na pewno każdy rodzic znajdzie tam coś dla
swojej pociechy.


