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współpracy z innymi nauczycielami, a także
z rodzicami dają wspaniałe efekty.

Znam akcję „Cała Polska czyta
dzieciom” i jest ona w naszej szkole
promowana poprzez gazetki ścienne
i Informatory dla rodziców. Organizuję także
konkursy literackie, rysunkowe, orto-
graficzne, kiermasze książek, loterie,
imprezy czytelnicze. Młodzież ma okazję
uczestniczyć w redagowaniu gazety szkolnej
„Szkolny Duszek”, działa w Kole Przyjaciół
Biblioteki.

Dzieci i młodzież w naszej szkole
naprawdę czytają książki. Jedne więcej
inne mniej, ale zawsze znajdą się w klasie
osoby, które mogą być wzorem do
naśladowania dla koleżanek i kolegów.

Trudno dzisiaj „odciągnąć” uczniów od
komputera. Wydaje się to niemal
niemożliwe, a więc namawiam dzieciaki, aby
korzystały jednocześnie i z Internetu
i z książek. Mówię o zaletach tak książek,
jak i komputerów i Internetu, przestrzegając
jednocześnie przed czyhającym w Sieci
niebezpieczeństwem.

1. Czym jest dla pani książka?
Jakie książki poleciłaby by pani do
przeczytania dzieciom w moim wieku,
oczywiście oprócz lektur.

A. S. Książka to radość, relaks, ciekawi
ludzie, niecodzienne wydarzenia, wiedza,
rozrywka... i jeszcze więcej. Powiem sowami

Umberto Eco „Kto czyta książki, żyje
podwójnie”.

Jest oczywiście bardzo wiele
książek, które chciałabym wam polecić,
ale to bardzo trudne. Dlaczego? Bo
każdy z Was jest inny, a ja po prostu nie
mogę się zdecydować. Zapraszam do
biblioteki szkolnej i zapewniam, że
każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Na stronie internetowej
www.calapolskaczytadzieciom.pl
znajduje się kanon książek polecanych
do przeczytania dla Was. Zapraszam.

W. S. Dziękuję bardzo za rozmowę.
A. S. Proszę bardzo

1. Znosi je kura.
2. Maluje nim malarz.
3. Lata koło nosa.
4. Dowiesz się z niej

            wszystkiego.
2. Tańcowała z nitką.
3. Ma długą trąbę.

Ułożyły Patrycja Banas klasa 3a i Roksana Groń klasa 3a

W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej klasa 6a zaproponowała koleżankom i kolegom konkurs.
Mieli oni zaprezentować najbardziej funkcjonalny i pomysłowy mundurek dla nauczyciela.
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krzyżówkę.

W bibliotece czeka
nagroda!
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