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Zabukuj się na słowa z MERITUM! Projekt LookBuk

LookBuk to
grupa
projektowa
Olimpiady
Zwolnieni z
Teorii, która
za cel
swojego

działania
postawiła
promocję
czytelnictwa.
Od
października
Zosia, Ania,
Martyna,

Zuzia,
Wiktoria i
Szymon
zorganizowali
w ZSTiO
Meritum oraz
zaprzyjaźnionych
przedszkolach

i szkołach
szereg akcji,
konkursów i
zabaw, które 
zachęcić
miały do
obcowania z
książką.

Czego udało
im się
dokonać?
Zobaczcie
sami...

logo lookbuk
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Nie jesteśmy w schemacie!
Od czego się zaczęło?
Czyli propozycja polonistki
oraz problem społeczny.
Szansa od zwzt. 

Są razem z nami

logo

grupa projektowa

Giza_Stramik

Ula_Michał

Lookbuk, projekt
realizowany w
ramach
programu
Zwolnieni z
Teorii został
założony przez
szóstkę
zapalonych
czytelników,
którzy
postanowili że
nie będą
siedzieli z
założonymi
rękami podczas

gdy
statystycznie
coraz mniej
osób czyta
książki. Zosia,
Martyna, Zuza,
Janek, Szymon
i Ania za cel
postawili sobie
zachęcanie ludzi
do czytania od
najmłodszego
wieku, przez to
przeprowadzili 

serię spotkań z
przedszkolakami
i dziećmi z
podstawówki, na
których w formie
zabawy uczyli
się że czytanie
nie musi być
nudne. Nie raz
popisali się
kreatywnością
pisząc recenzje,
tworząc żywe
okładki oraz
codziennie
udostępniając
cytaty na
Instagramie.
Ponadto dla
starszych
uczniów
zorganizowali
serię spotkań z
autorami

książek, którzy
w ciekawy
sposób
opowiedzieli co
dzieje się za
kulisami
tworzenia
książki. Z okazji
Halloween
pozwolili
uczniom swojej
szkoły na chwilę
przenieść się w
świat "Dziadów
cz. III" poprzez
grę terenową
opartą o fabułę
tej książki. Akcji
było więcej,
przeczytaj!

Nie tylko
siemianowicka
młodzież
dostrzegła ten
problem.
Postanowili
mentalnie ich
wesprzeć
również Abelard
Giza wraz z
Jackiem Gizą
przy okazji
spotkania
autorskiego
zrobili sobie

zdjęcie z
naszym logiem.
Wybierając
opcję pisaną na
pokazanie
swoich
spostrzeżeń,
dali sygnał:
książki!
Natomiast Ula i
Michał to
uczestnicy
klubu
tanecznego,
którzy chętnie

wsparli nas
swoim
zdjęciem,
pokazując, że
nawet dla tańca,
lektury
sprawiają
przyjemność.
Problem z
czytaniem
niestety widzą
tylko mole
książkowe, nie
potrafiące pojąć
jak tego

nie kochać
spędzenia
czasu nad jakąś
powieścią czy
chociaż poezją.
Zespół
LookBuka
chciał to
zmienić, czy
mu się udało? Z
pewnością
można
stwierdzić, że
na pewno nie
siedział

z założonymi

zwzt

lookbuk

lookbuk

lookbuk
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facebook

Na ratunek przedszkolaki! 
,,Zielona Kraina" w akcji

Nasze media

instagram

Miś Mądryś - pluszak, który nie
jedno już przeszedł. Odwiedzał
już nie raz dzieci przedszkola nr
20 w Siemianowicach, ale tym
razem miał ważną misję!
Wypełnij ja razem z bohaterami
wzorowo.

Co miesiąc
odwiedzając
MERITUM,
bądź też
goszcząc u
siebie szkolną
delegację,
poznawali
magiczny świat
książek. Razem
z nimi
podróżował Miś
Mądryś,
zaczynając całą
historię swoim
listem dla
przedszkolaków
w październiku.
Wysłał im
wiadomość,
gdzie musieli
ułożyć
układankę, która
okazała się być
zaproszeniem
do meritowskiej
biblioteki. Kilka
dni później
zespół
projektowy
LookBuk bawił
się razem z
Plastusiem i
dziećmi. Poznali
małego bohatera
słuchając
czytanki,
pomagając

mu wykonując
zadania. Miś
Mądryś
pochwalił się
filmem ze
swych przygód,
w drodze do
,,Zielonej
Krainy”. Dzieci
oficjalnie zostały
,,zabukowane
na słowa”!
Dostali
czytelnicze
legitymacje,
gdzie
otrzymywali co
miesiąc
pieczątki i mogli
spisywać
przeczytane
książki.

Comiesięczne
spotkania
bardzo
spodobały się
dzieciom, więc
kolejna grupa
dołączyła do
projektu, co
LookBukowicze
z wielkim
zapałem.
W listopadzie
obchodzony był
Dzień Misia.
Takiego święta
nie można było
przegapić!
Wielkie święto
nie tylko
Mądrysia, ale
między innymi
też i Kubusia
Puchatka, który
obchodził w tym
czasie swoje
urodziny.
Wciągnięte w
książeczkę z
niespodzianko-
imprezowymi
perypetiami
misia chętnie
brały udział w
zabawach
zorganizowanych
przez uczniów
w szkolnej
bibliotece.
Niełatwym, ale
jakże
efektownym
zadaniem było
wymyślenie
prezentu dla
Kubusia oraz
znalezienie
potrzebnej
notatki, ukrytą

przez Tygryska.
Przedszkolaki
same wpadając
na
rozwiązawania,
energicznie
same
wprowadzały się
w wir fabuły.
W grudniu,
miesiącu
pełnym
rozgardiaszu
oraz
obowiązków,
Miś Mądryś
przekazał znów
naszym małym
bohaterom
listownie
zagadki i
zadania, które
przydadzą się w
następnym
razem.
Oczywiście, jak
można się było
spodziewać
poradzili sobie
wzorowo.

FB

Mądryś

LK

LK

lk
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Zwolnieni 
z Teorii

W styczniu
przywitały u
siebie
rozpaczoną
Gerdą, z
powieści o
królowej lodu,
gdzie
potrzebowała
ich pomocy w
odratowaniu jej
przyjaciela Kaja.
Zabrali więc
najpotrzebnie-
jsze rzeczy,
które
rozrysowali,
wsadzili do
plecaka,
wyruszając do
pałacu złej
królowej.
Bawiliśmy się
zimowe posągi,
lustra,
przyśpiewując
wraz z gitarą
zimowe
piosenki.
Marcowe
zajęcia
odbywały się
znów w
MERITUM,
gdzie nasi
dzielni
bohaterowie
uciekali przed
zielonym

stworem oraz
odczarowali
swoich
przyjaciół.
Przez te kilka
miesięcy,
uratowali
postacie z
licznych
zagrożeń
, tym samym
odkrywając
świat.
Wyzbierały
pieczątki,
zaliczyły swoje
pierwsze
lektury,
zmotywowały
się do czytania i
przekonały się,
że może być to
świetna zabawa!
,,Zielona Kraina”
zabukowana na
słowa!

wizyta 20.

logolist

zajęia

zajęcia

zajecia logo

Zwolnieni z Teorii to platforma
dla studentów i licealistów do
tworzenia własnych projektów
społecznych. Wiedzę
wykorzystujesz w praktyce -
nawiązujesz partnerstwa, uczysz
się pracy w zespole, tworzysz
harmonogram i budżet. -> strona
projektu zwzt

lk

zwztlk

lk

lk
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Dziady - Książka ożywa

Spotkania autorskie - jak
napisać książkę i co
inspiruje pisarzy?

Jak
wiadomo
Mickiewicz
popełnił
wiele
wielkich
dzieł. Do
takich
należą
,,Dziady",
które jako
obowiązkowa
lektura,
często
pojawia się
na maturze.

Uczniowie
chcąc w
ciekawy sposób
przedstawić, dla
niektórych
ciężką, lekturę
ogwiazdkowa-
ną, przenieśli ją
na grę
terenową, gdzie
uczestnicy
musieli
rozwiązywać
zadania,
powołując się
na książkę.
Była to z
pewnością
dobra powtórka,
a dla innych
poznacie
czegoś nowego.
Haloween
uważamy za
udane!

Dziady

podpisywanie

spotkanie

P. Gosek

Nasza
lokkbukowa
ekipa nie
próżnowała.
Udało się im
zorganizować,
aż dwa
spotkanie z
pisarzami. 

Wojciech
Gosek, młody
działacz, z
naszego miasta,
w naszym
wieku, dokonał
tego czego wielu

z nas boi się
nawet
pomyśleć.
Postanowił coś
zrobić i tak,
napisał aż dwie,
jest w czasie
pisania
trzeciej. W
wywiadzie
przeprowadzo-
nym przez
Zosię Durczok,
dowiedzieliśmy
się jak wielka
praca czeka
przyszłego
autora książek

i co natchnęło
pisarza.

Naszym następnym gościem była pani Barbara
Reiman, autorka książki ,,Moje chachary", w której
opisywała różne sytuacje związane z jej zawodem-
czyli nauczyciel. W wyjątkowo żartobliwy sposób
opisała perypetie z jej uczniami. Z wielkim
dystansem i oryginalnością, wciąga czytelnika
bawiąc go sytuacjami z życia autorki. Po tej
lekturze z pewnością spojrzymy na tzw. ,,belfrów"
z zupełnie innej perspektywy i większą
przychylnością. ,,Uczeń i nauczyciel tez człowiek!"
- tłumaczyła autorka.

lk
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Lookbukowe sukcesy

Konkursy, zajęcia, gry terenowe,
wieczory książkowe z grami,
akcje motywujące z plakatami,
rozmowa o lekturach,
zachęcanie przez zabawę i
spotkania z pisarzami, dla
młodszych i starszych, dla
lubiących i mniej lubiących
czytać. DLA WSZYSTKICH.
Zachęcili oryginalnością i
różnorodnością - LookBuk,
projekt od nas dla was, grupa z
pasją.

dzieci konkurs

podpis

zajęcia

lk lk

lk
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