Świętowaliśmy cały październik!!!
Biblioteka szkolna w ramach swojego święta zapraszała do uczestnictwa w różnych spotkaniach
związanych z czytaniem. Jak co roku w każdą środę „Czytali dla Was…” nauczyciele: p. Lucyna,
p. Halina, p. Jagoda i p. Ania. W tym roku zgodnie z zamówieniem uczniów czytaliśmy książkę
o przygodach koszmarnego Karolka F. Simon. Łącznie w tej imprezie czytelniczej uczestniczyło 120
uczniów.
Jak co roku zaprosiliśmy dzieci i młodzież do udziału w różnych konkursach, które zostały
ocenione przez komisję w składzie: A. Krampichowska, K. Białk. M. Rozenkranc, J. Sapieha.
Wyniki przedstawiają się następująco:
 Szkolny Konkurs Fotograficzny „Z książką mi do twarzy” :
I miejsce: Maria Roszman z kl. 7B
II miejsce: Noemi Roszmann z kl. 5B
II miejsce: Kornelia Michalak z kl. 5 B
III miejsce: Dominika Dublinowska z kl. 5C
 Szkolny Konkurs Plastyczny „Szkolna biblioteka może być super” w kategorii klas 2-3:
I miejsce: Marika Roszmann z kl. 2 A
 Szkolny Konkurs Plastyczny „Szkolna biblioteka może być super” w kategorii klas 4-6:
I miejsce: Noemi Roszmann z kl. 5B
 Konkurs Plastyczny „Bohaterowie książki„Cudaczek-Wyśmiewaczek” w kategorii klas 0:
I miejsce: Filip Cechosz
II miejsce: Amelia Mach
III miejsce: Bartosz Kolp
Wyróżnienia: Piotr Bach, Mateusz Pierzga, Tymon Abraham, Nela Dampc
 Konkurs Plastyczny „Biblioteczne życzenia” w kategorii klas 2-3
I miejsce: Julia Ziarek kl 2 B
II miejsce: Maria Balakowska kl 2 B
III miejsce: Wiktoria Dybowska kl 2 B
Wyróżnienia: Sara Chmielewska, Robert Brzeski
 Konkurs Plastyczny „Biblioteczne życzenia” w kategorii klas 4-5
I miejsce: Wiktor Matyjasik kl. 4A
Wyróżnienie: Oliwia Kozłowska
W ramach VIII edycji „Słodkiego Dnia dla Czytających” bibliotekę odwiedziło120
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w odwiedzaniu naszej szkolnej biblioteki. Każdy uczeń, który nas odwiedził posiadał przy sobie kartę
czytelnika, co było podstawą wypożyczenia książki oraz otrzymania słodkości, zasponsorowanych
przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Podsumowaniem naszego święta był tradycyjnie wybór

„Czytelnika jesieni”. W tym roku ten tytuł otrzymuje JAKUB CHRABAŃSKI Z KLASY 2 A.
Wiele się działo w tym miesiącu w naszej bibliotece. Mamy nadzieję, że różnorodne formy zachęcania
do czytania, jak też propagowania czytelnictwa zachęcą młodych ludzi w każdym wieku do czytania,
bo jak mówi Martin Tupper:
„ Dobra książka jest najlepszym z przyjaciół, taka sama dziś jak i w każdym innym czasie”.

