Biblioteka
„Ach, te to, książki zbójeckie!
Młodości mojej niebo i tortury!
One zwichnęły osadę mych skrzydeł
I wyłamały do góry,
Że już nie mogłem nad dół skręcić lotu.”

Adam Mickiewicz Dziady, część IV
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Ogłoszenia:

BIBLIOTEKA ZDALNIE
Polecam dzisiaj:

Klasy I-III (baśnie)
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●

●

●

https://view.genial.ly/5e84a37bba81d90dfb2c8564/interactive-image-czerwony-kapturek?fbclid=
IwAR1mIAkYdkXEPz0uNW4l_sfFJgmTzhtIsnNtxPdtHKMO6UO2r_HMhKhp41A
https://view.genial.ly/5e832d33ba81d90dfb1c0b5d/interactive-image-interactive-image?fbclid=I
wAR3PvCFV8DE4-R51tEumYCRELQHyy3uX3cbW5TuNIFI_GQfCG4_jNu1uskY
https://view.genial.ly/5e7e2a0267bb7d0d7ec71ddc/interactive-image-dzien-ksiazek-dla-dzieci?fb
clid=IwAR0uc0WHYTq31IDoMBlbO--8QcEYOLFRupLcM5bVuTtfHy4zhijqVzkKPw4

Klasa VIII (lektury)
●

https://padlet.com/bibliotekasp2lidzbark/wxsab0tl4jp6?fbclid=IwAR26HK8GBqKx9fVyK5TaQ9YNq
bHESiqmgY_bWddPtMvL243e8X_5DTTWEhY

WOLNY DOSTĘP
●

wolnelektury.pl

Całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca wiele szkolnych lektur.
●

lektury.gov.pl

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne
online.
●

chmuraczytania.pl

Zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów
●

TVP VOD Lektury na ekranie

●

polska-poezja.pl

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w
serwisie YouTube.
●

audio-bajki.pl

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.
●

bajkowisko.pl

Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo
przesłuchać 3 bajki.

Lektury obowiązkowe 2019/2020
Czytelnikiem bądź
Dzień Postaci z Bajek
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Światowy Dzień Pluszowego Misia
Konkurs pięknego czytania

Podziel się książkami szkolnymi
Od września 2016 rozpoczęła się kolejna tura kiermaszu podręczników używanych(sprzedaż, kupno, darowanie).
Książki można przynosić do biblioteki przez cały rok. Prosimy jedynie, by były w dobrym stanie i zgodne z
obowiązującą podstawą programową.

Książka dla każdego!!!
Biblioteka zaprasza uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców na kiermasz książek Księgarni i Hurtowni
Taniej Książki.

Kilka słów o bibliotece…
Biblioteka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przyrowie zlokalizowana jest na parterze budynku. Składa się z
wypożyczalni i czytelni. Nie są to pomieszczenia zbyt duże, ale za to ze wszech miar przyjazne czytelnikowi, któremu
oferujemy swobodny dostęp do półek.
Posiadamy m.in. wiele lektur, czasopism oraz bardzo dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny.
Zbiory naszej biblioteki liczą ponad 6 tys. woluminów(dane z kwietnia 2013r.).Liczba książek zwiększa się w miarę
możliwości finansowych szkoły. Pozyskiwane są również gratisowe egzemplarze z działalności kiermaszowej.
Biblioteka dysponuje stanowiskiem komputerowym i kserokopiarką, co znacznie ułatwia pracę nauczycielom i w
połączeniu z książką zaspakaja potrzeby poszukiwawcze uczniów.
W pracach bibliotecznych chętnie pomagają członkowie Klubu Przyjaciół Biblioteki. Biorą oni też udział w
odbywającym się co roku uroczystym pasowaniu uczniów klasy pierwszej na czytelnika.
W bibliotece, oprócz wypożyczających książki, często można zastać uczniów szukających odpowiednich materiałów i
tekstów na konkursy : przedmiotowe, literackie i krasomówcze.
Młodzi recytatorzy mają możliwość pod okiem pani bibliotekarki popracować nad piękną dykcją oraz interpretacją
prozy i poezji. Mile widziani są u nas najmłodsi czytelnicy. W roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy zawitała do
nas klasa „0” wraz z wychowawczynią -panią Genowefą Kowalik. Lekcja toczyła się wokół tematu : „Baśniowa
Europa”.
Zdarza się, że czasem zajrzy do biblioteki ciekawy gość. O swojej pasji do języka esperanto opowiadał tu
gimnazjalistom ksiądz Roman Gmyrek z Janowa. Przy okazji uczniowie mieli możliwość nauczyć się kolęd w tym języku.
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Gościł u nas też wiceprezes
Polskiego Związku Filatelistów z Częstochowy –
pan Grzegorz
Zagórowicz (również pisarz i dziennikarz).Prezentował walory filatelistyczne dotyczące patrona naszej Szkoły
Podstawowej- Adama Mickiewicza. Przybliżył uczniom także historię znaczka i udzielił informacji na temat sposobu
budowania eksponatu filatelistycznego.
Bibliotekarz szkolny- pani Alicja Stępniewska – Nawaratne stara się, aby biblioteka była miejscem bezpiecznym,
radosnym i chętnie odwiedzanym przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Ważne wydarzenia
1.
2.
3.
4.
5.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

"Mali uczniowie idą do szkoły" - akcja edukacyjna
Film "Ksiązki naszych marzeń"
I miejsce dal Weroniki Dors - 19 kwietnia 2016
Powiatowy Konkurs Recytatorski "Anioł w poezji" - 11 lutego 2016
I miejsce dla sandry Kozik - 1 grudnia 2015
"Czego nie lubi książka - 1 grudnia 2015
Pasowanie na czytelnika - 20 czerwca 2015
Kiermasz używanych podręczników - 15 czerwca 2015
"Słowo o poranku" - 12 czerwca 2015
XXVII Regionalne Spotkanie Młodych Recyctatorów - 2 maja 2015
Święto Pluszowego Misia - 20 grudnia 2014
II Powiatowy Konkurs Recytatorski - 18 grudnia 2014
Konkurs Recytatorski "Poetyckie Krajobrazy" - 30 października 2014
Podręczniki taniej! - 12 czerwca 2014
Pasowanie na czytelnika - 2 czerwca 2014
"Słowo o poranku" - 5 maja 2014
XXVI Regionalne Spotkanie Młodych Recytatorów - 28 lutego 2014
Wizyta w Bibliotece Pedagogicznej w Częstochowie - 21 lutego 2014
Konkurs literacki "Opowieści z dreszczykiem" - 4 lutego 2014
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