
Rok szkolny 2016/2017 
Pracownicy biblioteki: p. Elżbieta Gumińska  p. Renata Kopa p. Danuta Szot 

 
Biblioteka  szkolna zaprasza uczniów                   

i mieszkańców Stargardu: 

w poniedziałek, środę, czwartek, piątek               
w godzinach: od 7.00 do 15.00 

we wtorek od godz. 7.00 do 16.00 
Godziny korzystania z czytelni 

 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

700- 1005     

1310- 1500 

700- 1005     

1310- 1500 

700– 910 

1310- 1400 

700- 1005     

1310- 1500 

700– 910 

                    W pozostałych godzinach odbywają się zajęcia zorganizowane. 

  

 

   

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego 
przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym 

spotkał się ze starym przyjacielem."/przysłowie chińskie/ 

 



BIBLIOTEKA I CZYTELNIA SZKOLNA 
ZAPRASZA 

Biblioteka i czytelnia szkolna  to miejsce bezpieczne, przyjazne, radosne, gdzie dzieci 
i dorośli są mile widziani. Dlatego zachęcamy wszystkich do korzystania z jej 

zbiorów. 

Biblioteka szkolna  liczy 16 020 tysięcy woluminów. Są to przede wszystkim: lektury, 
poezja, poradniki dla nauczycieli,  książki obyczajowe, przygodowe   i inne.  Znajduje 
się również regał z  książkami, które zostały zakupione do biblioteki  w ramach 
realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń” umożliwiającego zakup 
książek w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich 
kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Jednym z zadań było wspólne z uczniami 
ustalenie listy książek marzeń. 

 
Biblioteka zaprasza do korzystania z audiobooków. Posiadamy 341 książek  
mówionych - baśnie, bajki  i lektury  dla dzieci i młodzieży.  

 Biblioteka posiada także wyznaczone miejsce z literaturą dla młodzieży.  Znajduje się 
tu również punkt biblioteczny Książnicy Stargardzkiej w którym czytelnicy mogą 
znaleźć literaturę dla dorosłych. Organizowane są lekcje czytelnicze. W każdym roku 
szkolnym zapraszamy uczniów  klas pierwszych na uroczystość Pasowania na 
czytelnika ,  zaś wszystkich uczniów szkoły na „Mikołajkowy zawrót głowy” oraz na  
wiele innych akcji których celem jest rozwijanie zainteresowań z wykorzystaniem 
książek z różnych dziedzin życia. 

Biblioteka zaprasza także do odwiedzania czytelni, w której można 
wyszukiwać  potrzebne informacje, odrabiać zadania domowe, miło spędzić czas 
wolny. Czytelnik znajdzie tu pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów              
i w doborze literatury, ciekawe książki, różnorodne źródła informacji oraz ciszę            
i odpowiednią atmosferę do pracy. 

Od 2006 roku szkolnego w czytelni działa Szkolne Centrum Informacyjne. 
Uczniowie mogą wyszukiwać informacje  na określony temat w zbiorach tradycyjnych 
i multimedialnych. Do dyspozycji uczniów jest osiem komputerów z dostępem dostęp 
do Internetu oraz ciekawych programów. 

Czytelnia szkolna wyposażona jest również w telewizor z odtwarzaczem DVD. 



W czytelni szkolnej oprócz encyklopedii, słowników, książek historycznych, 
geograficznych, biologicznych i wielu innych znajdują się  interesujące czasopism dla 
dzieci , młodzieży oraz nauczycieli i rodziców.  Dla uczniów klas I – III proponujemy 
czasopismo „Kumpel”, dla klas IV – VI – „Viktora Juniora”, dla gimnazjalistów  -       
„Viktora Gimnazjalistę”. Wśród czasopism znajduje się także gazetka szkolna 
„Sztubak”, która zawiera informacje z życia szkoły. Tworzą ją uczniowie z klasy 
teatralno – dziennikarskiej (IV c), której opiekunem jest pani mgr Bożena Ciborowska 
– Lipko.                                                         

                    

 

 

 

 

 

Na pożeraczy książek czeka „ Klub Miłośników  Książki”. 
 

Słowami znanej polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla 
Wisławy Szymborskiej 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła” – 

opiekunowie koła i  uczestnicy zapraszają wszystkich uczniów do tej zabawy. 

Uczniowie należący do koła nie tylko rozwijają swoje zamiłowania do czytania,  ale 
także poprzez akcję  „Czytanie na dywanie” zachęcają najmłodszych do sięgania          

i wypożyczania  książkę z różnych dziedzin życia. 

Nad tymi wszystkimi działaniami czuwają panie bibliotekarki:                                                
Elżbieta Gumińska, Renata Kopa i Danuta Szot, którym w pracy przyświeca hasło: 

„Biblioteka po drodze nie mijam wchodzę” 
Zapraszamy 



MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK 
SZKOLNYCH 2016 

1 października rozpoczynał  się Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
ustanowiony przez międzynarodowe stowarzyszenie bibliotekarstwa szkolnego. 
Święto jest organizowane od 1999 roku. Tradycja tego święta ma już 17 lat. 
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły,      
w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W tym roku tematem 
przewodnim święta jest hasło: „Książka to dopiero początek”. Na terenie szkoły 
pojawiły się gazetki informujące o: „Roku 2016 Rokiem Henryka 
Sienkiewicza”, „ Biblioteka zawsze po drodze nie mijam – wchodzę”, 
„Czytanie jest zabawą”.   

Uczniowie naszej szkoły w myśl cytatu Kornela Makuszyńskiego: 

„Czytaj książki młody przyjacielu 

A poznasz bohaterów wielu. 

Z nim przemierzysz turystyczne szlaki 

I magie poznasz, i tajemne znaki, 

A twoje serce bogatsze będzie, 

Wiedzę zdobytą wykorzystasz wszędzie”. 

przynosili recenzje książek wartych przeczytania. Recenzje zostały umieszczone 
na gazetce pod hasłem – „Jaśnie pani Książka”. 

 

W październiku odbył się  również konkurs literacki pt. „Była sobie … baśń”. 
Najlepsze prace zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej. Autorzy zostali 
nagrodzeni książkami. 

 



 
 

 

 

  



 

 

 

 

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ ?  

W klasach II – III odbyły się lekcje biblioteczne na których uczniowie na 
podstawie "Ballady o znudzonej królewnie" i wierszy wspólnie z nauczycielem 
bibliotekarzem zastanawiali się po co są nam potrzebne książki i co daje nam 
ich czytanie. 
Uwrażliwiały dzieci by szanowały książki i tłumaczyły im czego nie powinny 
robić czytając je.  
Każde dziecko otrzymało ulotkę informującą o naszej bibliotece.  
Wspólnie bawiliśmy się sprawdzając wiedzę na temat znajomości bajek. 
Panie bibliotekarki zachęcały dzieci do korzystania z księgozbioru naszej 
biblioteki.  
Dzieci oglądały książki z różnych dziedzin z  księgozbioru popularno-
naukowego 
 

W październiku uczniowie należący do „Koła miłośników książek” rozpoczęli 
akcję – „Czytanie na dywanie”. Celem akcji jest zapoznawanie dzieci z bajkami, 
wierszami, legendami znanych pisarzy oraz zachęcanie uczniów                        
do wypożyczania książek. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Akcja   -   Czytanie na dywanie 

Uczniowie z klas VI C i VI d  z „Koła miłośników książek” rozpoczęły cotygodniowe 
„Czytanie na dywanie” z uczniami klas 0-III w ramach propagowania czytelnictwa.  
Starsi koledzy czytają młodszym dzieciom na głos fragmenty dobrej literatury dla 
dzieci. Prezentują książki, które interesują dzieci, dobierają dla każdej grupy 
indywidualną lekturę dostosowaną do ich zainteresowań i stopnia zaawansowania 
czytelniczego. Musimy stwierdzić, że uczniowie chętnie przygotowują się do tych 
zajęć. Bardzo lubią także sprawdzać, czy dzieci pamiętają treść książki – 
przygotowują konkursy, testy, quizy, kolorowanki, rekwizyty a ponadto sami 
przebierają się za różnych bohaterów. 

Organizują w klasach  zajęcia, w czasie których uczniowie indywidualnie lub grupowo 
zachęcają kolegów do przeczytania zaproponowanej przez nich książki (nie może to 
być lektura) poprzez jej prezentację np. w formie plakatu, reklamy słowno-plastycznej, 
prezentacji multimedialnej, scenki dramatycznej, albumu postaci.  

Ważnym elementem tych spotkań jest rozwijanie wrażliwości na drugiego człowieka 
oraz chęć niesienia pomocy młodszym. 

Biblioteka szkolna zachęcała uczniów  do obejrzenia wystawy książek „Biblioteka 
poleca”. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 

W tym dniu przypominamy bajki, które są nieodzownym elementem każdego 
dzieciństwa. Wybrana data nie jest przypadkowa – jest  to dzień urodzin jednego         
z największych twórców bajek – Walta Disneýa. Międzynarodowy Dzień Postaci      
z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród 
dzieci. Głównym celem tej imprezy jest popularyzowanie tradycyjnych bajek, takich 
gdzie dobro wygrywa. Szczególnie jest to ważne w tym roku szkolnym, gdzie jednym 
z kierunków polityki oświatowej jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz 
upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Chcąc uczcić to święto   panie bibliotekarki w dniu  15 listopada 2016r.  zamieniły 
naszą szkołę w bajkową krainę.  

Na szkolnych  korytarzach spotkać można było Królową Śniegu, Pszczółkę Maję, 
Pinokio, Pocahontas, Kubusia Puchatka, Pippi, księżniczki, wróżki, rycerzy i wiele 
innych postacie bajkowych.  Aby uczcić ten dzień na holu szkolnym odbywał się bal 
na którym dzieci mogły prezentować swoje piękne stroje, wesoło się bawić i  tańczyć 
przy piosenkach i muzyce z najpiękniejszych bajek. Do  wspólnej zabawy  zaproszono 
wszystkich uczniów i pracowników szkoły życząc im szybkiej decyzji w wyborze 
stroju.  

W bibliotece zorganizowano wystawę najpopularniejszych bajek. Dzieci 
rozwiązywały krzyżówki, zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizytach oraz po 
przeczytaniu fragmentu książki. Odbył się konkurs – „Kto pomoże Kopciuszkowi         
w przebieraniu grochu i fasoli”. Nad bezpieczeństwem  i organizacją czuwały panie 
bibliotekarki w strojach  Sindbada i Domisia.   

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Światowy Dzień Pluszowego Misia   
Światowy Dzień Pluszowego Misia to dobra okazja, by spotkać się                     
z najmłodszymi czytelnikami naszej szkoły. W związku z tym, jak co roku,      
24 listopada w bibliotece szkolnej obchodzony był Międzynarodowy Dzień 
Pluszowego Misia. Panie bibliotekarki Elżbieta Gumińska i Renata Kopa 
zorganizowały  spotkania czytelnicze dla  uczniów klas  zerowych, pierwszych  
i drugich poświęconych misiom i niedźwiadkom. Na jeden dzień biblioteka 
zmieniła się w Misiolandię.  Wszystkim uczniom o tym dniu przypominała 
również gazetka biblioteczna. Najmłodsi uczniowie zostali zaproszeni do 
czytelni szkolnej razem ze swoimi misiami. Dzieci zapoznały się z historią 
pluszowego misia, obejrzały prezentację multimedialną  „Misie różnych epok”, 
zaprezentowano różne książki,  których bohaterami są misie i niedźwiadki.  

 

  



  

 

Dużo śmiechu przyniosła zabawa polegająca na rysowaniu misia z zakrytymi 
oczami. Następnie dzieci obejrzały film pt. „Przyjaciele Kubusia Puchatka”. 

Na zakończenie uczniowie otrzymali kolorowanki z misiami i zaśpiewali 
piosenkę „Jadą, jadą misie”. Spotkanie upłynęło w atmosferze radości i dobrej 
zabawy. 

 

 

 
 



MIKOŁAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY 
Mikołajki to czas bardzo wyczekiwany przez najmłodszych przez cały rok.  

To okazja do sprawiania wszelkiego rodzaju niespodzianek i obdarowywania bliskich 
drobnymi prezentami w tajemnicy.  

We wtorkowy poranek  panie bibliotekarki: Renata Kopa, Elżbieta Gumińska                 
i Danuta Szot w strojach Mikołaja  przygotowały dla odwiedzających wiele atrakcji.   
Z tej okazji jak każdego roku przyniosły własnoręcznie upieczone pierniki. Dzieci 
przez cały dzień mogły brać udział w zajęciach przygotowanych przez „Mikołajów”. 
Gośćmi w bibliotece  szkolnej byli uczniowie spędzający czas w półinternacie 
szkolnym oraz klasy I - III.  

„ Mikołaje”  wprowadziły dzieci w wir zabaw i tańca. Dzieci wysłuchały również 
legendy i opowiadań związanych ze Świętym Mikołajem. Po wysłuchaniu 
przeczytanych bajek, dzieci odpowiadały na pytania mikołajkowego quizu: „Gdzie 
mieszka Święty Mikołaj?”, „Jakim pojazdem porusza się po świecie?”, „Kto pomaga 
Mikołajowi w przygotowaniu prezentów?”, itp. Z zainteresowaniem prowadziły także 
rozmowy związane z tematyką nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

Podczas spotkania mikołajkowego dzieci kolorowały choinki, które ozdobiły czytelnię 
i  bibliotekę, miały także za zadanie utworzyć koło, w którym przekazywano sobie 
specjalne „prezenty”, takie jak: uśmiech, uścisk dłoni, dobre słowo. Po zajęciach 
plastycznych zaproszono dzieci do wspólnej zabawy ruchowej. Dzieci rzucały do 
mikołajkowego kosza „śnieżkami”. 

Było  przy tym wiele emocji i dużo śmiechu. Na zakończenie dnia dzieci mogły 
obejrzeć  film pt. „Przyjaciel świętego Mikołaja”. 

 



 
 

 

 


