
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szklonych - 2018 

   Kolejny już raz wspólnie świętowaliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek  

Szkolnych  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Barczewie, w tym roku 

 pod hasłem: „Książka to przyszłość”. 

Audycja ze szkolnego radiowęzła 

ZIBI BARCZEW FM 
przypomniała uczniom 

dlaczego warto zajrzeć do 

biblioteki  szkolnej oraz                          

o całorocznych konkursach 

czytelniczych „Czytelnik roku”              

i „Rozczytana klasa”, a także  

zaprosiła do udziału w różnych 

wydarzeniach bibliotecznych. 

 

 

Tradycyjnie w październiku 

bibliotekarki zorganizowały 

wyjazdy do teatru w Sieradzu, 

przygotowały gazetkę ścienną 

informującą uczniów i rodziców 

o zaletach czytania,  

 

 

 

a także gazetkę „Pisarze i poeci – patriotyzm 

i walka o niepodległość” oraz wystawki 

książek o różnej tematyce.  

  

 

19 października klasy 1 – 3 wzięły udział w zabawie edukacyjnej                          

Dzień Głośnego Czytania 

podsumowującej akcję, 

rozpoczętą jeszcze we 

wrześniu, promującą 

czytelnictwo – „Szkolne 

Przygody Gangu 

Słodziaków”.  



Za każde 10 minut czytania potwierdzone przez rodziców, dzieci wklejały 

naklejki  do specjalnych albumików. Wymyślały również własne historie                    

o dalszych przygodach Gangu Słodziaków:  

• Klasy I narysowały swoje 

historie , 

• Klasy II stworzyły komiksy,  

• Klasy III napisały krótkie 

historie i je zilustrowały. 

Na finał akcji wysłuchały 

tekstów czytanych przez 

zaproszonych gości i kolegów,  

wypełniały różne zadania.  

 

 

Tradycyjnie w październiku uczniowie klasy 1 zostali uroczyście pasowani na 

czytelnika, poznali zasady korzystania z biblioteki szkolnej, w jaki sposób 

szanować książki.  

 

Dzieci otrzymały 

dyplomy, a rodzice 

listy informujące                               

o znaczeniu czytania 

dziecku oraz 

sposobach 

zachęcania do 

czytania. 

 

 

 

 Pierwszaki  są teraz 

grupą wykazującą największą aktywnością czytelniczą. 

 



 

W bibliotece zorganizowany został, 

tradycyjnie jak co roku, kiermasz 

taniej książki cieszący się dużym 

zainteresowaniem uczniów                   

i rodziców. 

 

 

 

Kolejnym wydarzeniem w bibliotece                   

był konkurs literacki na 

rymowankę dla klas starszych  - 

„Dlaczego lubię bibliotekę”  

  

 

oraz plastyczny  

dla klas młodszych 

„By czytać się chciało,  

zakładkę zrób wspaniałą” .  

 

 

 

W bibliotece czytamy głośno i cicho, wspólnie i samodzielnie. 

 
 

Udało się również zachęcić uczniów,  

trzy razy w tygodniu,  

do udziału w cichym czytaniu,  

przez co najmniej 10 minut.  



 

   Na koniec miesiąca zespół redakcyjny gazetki „Długa Przerwa” wydał 

pierwszy, tegoroczny  numer gazetki szkolnej. Porady czytelnicze znajdują się 

również na stronie internetowej naszej szkoły zspbarczew.pl w zakładce 

Biblioteka Szkolna. 

   Mamy nadzieje, że działania biblioteki szkolnej pozwalają zrozumieć 

uczniom, że książka jest ich przyszłością. W naszej bibliotece na przerwach i po 

lekcjach zawsze jest gwarno, bo dzieci lubią tu spędzić czas, np. na rozmowach, 

rysowaniu, grach planszowych, przeglądaniu albumów no i wypożyczaniu 

książek.  

   W listopadzie kolejne zadania biblioteczne – Dzień Postaci z Bajek, Dzień 

Pluszowego Misia dniem bez przemocy i agresji, Wieczór wróżby i baśni. 

 
„Staraj się czerpać z książek jak najwięcej mądrości i radości. Czytaj książki.                                

One ułatwią Ci życie, po przyjacielsku pomogą, doradzą jak uporządkować myśli,                    

uczucia i zdarzenia. One nauczą Cię szanować człowieka i samego siebie,                                       

one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości do świata, dla człowieka”. 


