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następnym numerze



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Wydanie specjalne 11/2022 | Strona 2 
www.juniormedia.plMICHALINKA

  Międzynarodowy miesiąc Bibliotek Szkolnych
rozpoczął  w naszej szkole Kiermasz Taniej
Książki, który odbywał się w dniach od 3.10 do
20.10 w bibliotece szkolnej.
     Prezentacja oferty taniej książki 
zorganizowana została przez panią M. Błach-
bibliotekarkę, we współpracy z Księgarnią i
Hurtownią  Taniej Książki  w  Tuliszkowie..
     Uczniowie mogli zakupić tanie książeczki, a
biblioteka pozyskała nowości czytelnicze, które
promowała wśród dzieci, a były to: seria 
„Zwiadowcy”, „ Pax” i „ Pax; droga do domu”.
   Nasza szkoła uczestniczy w konkursie
"Nakręceni na czytanie z Księgarnią Tuliszków"
     Uczniowie z kl. VII i VIII przygotowali nawet
krótki filmik ilustrujący to wydarzenie.

Escape room czytelniczy

.

      Z okazji Dnia Biblioteki kl. IV - VIII miały
przyjemność wziąć udział w ciekawej lekcji, której
scenariusz realizowany był na zasadzie escape
roomu czytelniczego.
     Chętnie skorzystaliśmy z pomysłu p. Marty
Dziadkowiec i pomagających przygotować grę
nauczycieli.
     Klasy IV - VI działały w salach, a uczniowie klas VII
i VIII poruszali się w obrębie różnych miejsc budynku
szkoły,  wykonując  działania w grupach. Celem
każdej drużyny było rozwiązanie zagadek i
rozszyfrowanie przekazanej wiadomości. Wszyscy z
entuzjazmem podeszli do działania i odnieśli sukces,
rozszyfrowując tekst czy otwierając  znajdującą się w
bibliotece zaszyfrowaną walizkę z książkami.
     Ta lekcja była dobrą zabawą integrującą członków
drużyny i pobudzającą do myślenia.

.
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     Uczniowie kl. I - III spotkali się w sali świetlicowej, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną
przedstawiającą życie  Marii Konopnickiej oraz przekonali się, że jej utwory nadal są ciekawe i
wykorzystywane przez innych twórców. Dzieci mogły obejrzeć ilustrowaną recytację wiersza " Stefek
Burczymucha", wspólnie zaśpiewać utwór "Jagódki" i " Bociek".
     Przedstawiciele klas pięknie, głośno z odpowiednią dykcją odczytali wybrane wiersze dla dzieci,
które napisała Maria Konopnicka.
     W spotkaniu tym wzięła udział Pani, która prowadzi Bibliotekę Publiczną w Rzeszotarach i zaprosiła
uczniów do odwiedzenia tej placówki.
      Pani Błach zachęciła dzieci do udziału w szkolnym, comiesięcznym konkursie 
i poprosiła panią z biblioteki w Rzeszotarach o wylosowanie 3 uczniów w kategorii klasy młodsze i
starsze, którzy wzięli udział w głosowaniu na jedną z dwóch biorących udział w pojedynku książek.
Otrzymali oni drobne upominki - porcelanowe figurki.

         UCZCZENIE ROKU MARII KONOPNICKIEJ Z OKAZJI 180. ROCZNICY URODZIN POETKI
                                                                          I
         ROZSTRZYGNIĘCIE COMIESIĘCZNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO: BITWA KSIĄŻEK
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                27 października 2022 r. - Dzień Biblioteki Szkolnej
    W tym dniu odbyło się wiele wydarzeń związanych z książkami, bohaterami literackimi i biblioteką.

  SPOTKANIE Z AUTORKĄ  KSIĄŻEK DLA DZIECI   
            Dorotą Demendecką- Czeluśniak
  
     Uczniowie kl. 0 - III mieli wspaniałą okazję poznania pisarki i ilustratorki książek dla dzieci - 
pani Doroty Demendeckiej- Czeluśniak, która na autorskim spotkaniu opowiedziała o swojej pracy i
etapach powstawania książki.   Wszystkie dzieci były bardzo zaciekawione opowieściami autorki.
Szczególnie spodobało się im, że bohaterowie książek noszą imiona dzieci pani Doroty i na przykład
jeden z bohaterów -  fenek zwie się Ignaś- tak jak syn pani Doroty, który jest uczniem klasy III naszej
szkoły.
     Autorka zaprezentowała swoje książki pt.:" Ignaś", "Ignaś w Afryce", "Rodzice Niny rozwodzą się".
Zebrani mogli też podziwiać obrazy namalowane przez panią Dorotę, a po spotkaniu była okazja, by
zakupić książeczki z autografem autorki.
     Było nam niezmiernie miło gościć pisarkę, malarkę i dziennikarkę, która mieszka w naszej
miejscowości. Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz zagości w murach naszej szkoły, choćby po to, by
porozmawiać z czytelnikami swoich tekstów, których właśnie pozyskała.

.

.
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               WIERSZOWISKO
     Na początku października z okazji Miesiąca
Bibliotek Szkolnych na lekcjach języka polskiego
uczniowie klasy czwartej pod opieką p. Anny Nowak
zapoznali się z pięknymi wydaniami książek
zawierających wiersze J. Tuwima i J . Brzechwy, a
następnie przygotowali WIERSZOWISKO, czyli
spotkanie promujące czytanie..
     Uczniowie recytowali i inscenizowali wybrane
wiersze.
     Publiczności, czyli dzieciom z klasy 0, które
słuchały, oglądały i podejmowały zadania aktorskie
WIERSZOWISKO bardzo się podobało.     Następnie
dzieci z klasy "0" udały się do biblioteki szkolnej, gdzie
wypożyczyły książeczki. Potem odbyły się warsztaty
plastyczne prowadzone przez panią bibliotekarkę, na
których dzieci wykonały zakładki do książek.
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                               PRZERWA NA CZYTANIE - CZYTANIE DLA POKOJU

    W Dniu Biblioteki Szkolnej  w naszej szkole zamiast dzwonków, które znamy z dni codziennych ( różne
melodyjki) rozbrzmiewały piosenki z bajek dla dzieci np. " Smurfy", "Akademia pana Kleksa " i inne.
     Uczniowie przebrani za postacie z książek mogli sobie potańczyć i pośpiewać.

Jedna przerwa 10.35- 10.45 była jednak wyjątkowo cicha. Uczniowie z nauczycielami zostali w salach, by
głośno czytać . Przerwie na czytanie towarzyszyło hasło : CZYTANIE DLA POKOJU.
Uczniowie czytali  na głos wybrane opowiadania o wartościach z proponowanych książek:
 „ Opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat” G. L. Marvel, „ Najpiękniejsze opowieści ” Fundacja Cała
Polska Czyta Dzieciom- „ Opowieść o Błękitnym Psie, czyli o rzeczach trudnych dla dzieci” B. Majchrzak, „
Opowieści o tym co w życiu ważne” M. Michalak, „ Pax”, „ Pax. Droga do domu” S. Pennypacker, „ Pralnia
pierza” D. Combrzyńska-Nogala, Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom„ Gorzka czekolada i inne opowiadania
o ważnych sprawach”, „ Gorzka czekolada. Nowe opowiadania o ważnych sprawach”; opowiadanie „Pstryk” P.
Beręsewicza…
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szczegóły:https:
akcja.czytajpl.pl

Najstarszym uczniom z  kl. VII i VIII oraz ich Rodzicom proponujemy wzięcie udziału w bezpłatnej
największej akcji czytelniczej w kraju Czytaj PL.,  trwającej do końca listopada - szczegóły na plakacie.
Zachęcamy do przeczytania książki " Stan splątania" Roksany Jędrzejewskiej Wróbel, a chętnych
również do napisania jej recenzji i oddania do naszej redakcji.

.

Redakcja
gazetki:
 p. A. Nowak,
Z. Michałowska
M. Kofin
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