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Podróże z książką…
 

2.12.2015 roku w bibliotece szkolnej odbyło się rozstrzygnięcie konkurs plastycznego, Podróże z
książką, promującego współczesną literaturę młodzieżową i czytelnictwo. Celem konkursu było:

Rozbudzanie zainteresowania biblioteką.●

 Mobilizowanie uczniów do czytania.●

Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.●

Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.●

Przy ocenie prac jury brało pod uwagę:

Estetykę pracy.●

Technikę wykonania.●

Ogólne wrażenie artystyczne.●

W konkursie nagrodzono następujące osoby:
I miejsce zajęła Magdalena Robaszek, II miejsce zajęła Joanna Karp, III miejsce Kamila Plezia.
Wyróżnienia  otrzymali:  Natalia  Jaworska,  Bartłomiej  Adamski,  Oskar  Rajszczak  oraz  Miłosz
Westrych.
Zgłoszone na konkurs prace promowały następujące książki i  autorów: Tajemniczy ogród F. H.
Burnett, Wiedźmin A. Sapkowski,  Władca pierścieni J.R.R. Tolkien, Oskar i Pani Róża E. Schmitt,
Harry Potter i Insygnia Śmierci J.K. Rowling, Przypadki Robinsona Cruzoe D. Defoe. Wszystkie
prace  zostały  zaprezentowane w bibliotece  szkolnej  na  wystawie  pokonkursowej.  Uczestnikom
konkursu serdecznie gratulujemy!

 
 
 

22 października w bibliotece szkolnej odbyła się już VII edycja konkursu Mistrz Pięknego Czytania.●

Celem konkursu było: popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych oraz rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich. Ponadto celem konkursu było
przybliżenie uczniom postaci twórców współczesnej literatury młodzieżowej oraz promowanie
młodych talentów. Konkurs adresowany był do uczniów klas I – III, składał się z jednego etapu, w
którym to, 20 uczestników prezentowało przygotowane wcześniej fragmenty współczesnej prozy.
Oceny prezentacji utworów dokonała komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli bibliotekarzy.
W ocenie brane pod uwagę były: interpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

 Wszyscy uczestnicy tej edycji zaprezentowali bardzo wysoki poziom interpretacji, co z jednej strony
ucieszyło jury, a z drugiej stało się przyczyną dość burzliwej dyskusji, w wyniku której zdecydowano o

przyznaniu nagród głównych i wyróżnień. Jury przyznało:
I miejsce zajęła Aleksandra Janek, II miejsce zajęła Wiktoria Suchodolska, III miejsce zajęła Wiktoria

Ciążyńska.
Ponadto dwóch uczestników zostało wyróżnionych - Kacper Nowakowski i Wiktoria Markiewicz.

 
 



Mistrz Pięknego Czytania – konkurs promujący czytelnictwo.●

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – hasło obchodów  2015 roku●

„Biblioteka szkolna rządzi”
Konkurs czytelniczy dla uczniów gimnazjum „Z lekturą jest mi po drodze”●

Konkurs plastyczny ” Podróże z książką”  - plakat propagujący czytelnictwo,●

którego celem jest uświadomienie uczniom wartości książek i czytania oraz
docenienia piękna literackich opisów.
Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez●

popularyzowanie aforyzmów -  „Literackie wróżby andrzejkowe”•
2015 – Rok Witkiewiczów, Stanisława Ignacego oraz jego ojca – zapoznanie●

uczniów z twórcami i popularyzatorami impresjonizmu oraz stylu
zakopiańskiego
Wokół Konwencji o Prawach Dziecka - Międzynarodowe obchody Praw Dziecka●

225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – lekcje patriotyczne z●

wykorzystaniem  prezentacji multimedialnej oraz quizu i puzzli
interaktywnych z wykorzystaniem zasobów witryny Wszechnica Sejmowa (klasy
pierwsze)
My wszyscy z niego…rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza – cykl imprez●

poświęcony pisarzowi (wystawa tematyczna, prezentacja multimedialna,
konkurs recytatorski)
Ekspozycje tematyczne i wystawy okolicznościowe 2015/2016●

76. Rocznica wybuchu II wojny światowej●

105. Rocznica śmierci Marii Konopnickiej●

Narodowe Święto Niepodległości●

Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka●

Boże Narodzenie w poezji●

Poezja śniegiem otulona – najpiękniejsze wiersze o zimie●

160. Rocznica śmierci Adama Mickiewicza●

Stop cyberprzemocy – Dzień Bezpiecznego Internetu●

Wielkanocne obrzędy, zwyczaje i tradycje●

Zbrodnia bez kary – Katyń●

Czytać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej – promowanie współczesnej●

literatury młodzieżowej
Witaj, majowa jutrzenko!●


