CZERWIEC
9 czerwca – „Podwieczorek z Klubem Włóczykijów”
Pomimo bardzo słonecznej pogody kilkoro uczniów z klas IV-V postanowiło spędzić czas
w bibliotece szkolnej słuchając opowieści o Edmundzie Niziurskim i oglądając film w reżyserii
Tomasza Szafrańskiego pt.: „Klub Włóczykijów”. W przerwie zajadaliśmy się przekąskami.
W przyszłym roku szkolnym zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu „Podwieczorek z …”.
W planach mamy m.in. spotkanie z prozą Mariusza Szczygielskiego – autora „Za niebieskimi
drzwiami”. Zapraszamy!

10 czerwca – „Spotkanie z kulturą”
W ramach ostatniego w tym roku szkolnym „Spotkania z kulturą” wybraliśmy się do Parku
Dzieje w Murowanej Goślinie. Mieliśmy okazję spotkać 7-tygodniowego puszczyka, wziąć
udział w teatrzyku kukiełkowym, czy też obejrzeć widowisko dzienne pt.: „Zawisza”.

MAJ
8 maja – „Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek”
O święcie bibliotekarzy nie zapomnieli nasi najmłodsi uczniowie, którzy w tym dla nas
szczególnym

dniu

wręczyli

pięknie

wykonane

laurki.

Serdecznie

dziękujemy!

Razem z innymi bibliotekarzami z gminy Swarzędz zostałyśmy również zaproszone do
Biblioteki Publicznej na pyszny tort. Ach, jak dobrze pracować w bibliotece…

12 maja – „Na tropie Wielkich Odkrywców”
Kolejna zabawa w bibliotece już za nami! W piątkowe popołudnie 20 uczniów z klas IV-VI
wzięło udział w „Na tropie Wielkich Odkrywców”. Przygotowując się do konkursu należało
przeczytać trzy książki z serii „Nazywam się…” – dotyczące Marii Skłodowskiej-Curie,
Leonarda da Vinci i Mikołaja Kopernika. Wszystko po to, aby móc wykonać różnego rodzaju
zadania zlecone przez: kochającego dyscyplinę Poważnego Astronoma, mówiące szeptem
Zadumane Artystki, czy też wyjątkowo szalonego Szalonego Chemika. Uczniowie musieli
m.in. skonstruować lunetę, wysłać w swój pierwszy lot samolot, wykonać pastę dla słonia,
odnaleźć bardzo dokładnie ukryte ilustracje. Przydała się umiejętność rysowania
i wyszukiwania w Internecie. Każda grupa stworzyła plakat poświęcony jednemu z wielkich
odkrywców. Ostatnia grupa – bardzo zmęczone Zniewalające Biedronki, zakończyły swoje
zmagania o godzinie 20:30. Jak się jednak okazało, poświęcenie nie poszło na marne – to
właśnie ta drużyna zajęła I miejsce. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

I miejsce – Kornelia Borzymowska, Zuzanna Książek, Maria Zuchniak
II miejsce – Julia Kuźmenko, Maja Nawrocka, Aleksandra Zakrzewska
III miejsce – Natalia Kruk, Julia Smolińska, Amelia Wiecheć

16-28 maja – Kiermasz książek
To był już ostatni kiermasz książek w tym roku szkolnym. Po raz kolejny udało się naszym
uczniom i nauczycielom odnaleźć wśród dużej liczby pozycji coś dla siebie. A… i biblioteka
zyskała kilka ciekawych nowości.
27 maja – „Spotkanie z kulturą”
Na niespełna godzinę 9 uczniów z klas III-V zamieniło się w muzealnych detektywów próbując
rozwikłać zagadkę zniknięcia złotego kielicha. Na warsztaty udaliśmy się do Muzeum
Archidiecezjalnego w Poznaniu. Poszukiwania zwieńczone sukcesem – kielich został
odnaleziony!

KWIECIEŃ
8 kwietnia – „Spotkanie z kulturą”
Kolejny wyjazd w ramach „Spotkania z kulturą” już za nami. 14 uczniów z klas III-V obejrzało
w kinie Helios w Poznaniu film pt.: „Piękna i Bestia”.

24-28 kwietnia – „Tydzień z komiksem”
W ostatnim tygodniu kwietnia odbywały się różnego rodzaju zajęcia, których celem było
pokazanie bardzo różnorodnego i ciekawego świata komiksu. Na bibliotecznych regałach
pojawiło się dużo nowości. Komiksy z bardzo dobrze znanymi bohaterami – Asteriksem
i Obeliksem, ale również z tymi, którzy pojawili się dopiero niedawno – Hildą, Dobrzykiem,
czy też Misiem Zbysiem.
Słuchowisko – „Ryjówka przeznaczenia”
Od poniedziałku do piątku uczniowie klasy 2 b i 3 g słuchali przygód Dobrzyka – dzielnej
ryjówki, która wraz ze swoimi przyjaciółmi ruszyła na ratunek doliny ryjówek. Dla tych, którzy
są ciekawi jak niewielkie ryjówki pokonały Czarnego Nieprzyjaciela – odsyłam do komiksu
Tomasza Samojlika „Ryjówka przeznaczenia”. Spragnionych dalszych przygód Dobrzyka, do
następnych części – „Norki zagłady” i „Powrotu Rzęsorka”.

Zajęcia – „Poznaj świat komiksu”
Dla uczniów ciekawych, zorganizowano cykl zajęć, których tematem była historia komiksu,
komiks na świecie i komiks w Polsce. Kilkoro uczniów z klas: 4a, 4d, 5b i 5e dzielnie
przedzierało się przez świat komiksu, poznając różnych autorów i bohaterów. Wszyscy
otrzymali certyfikaty i gwarancję udziału w zabawie „Na tropie komiksu”.

Film w bibliotece – „Kino komiksowe”
„Faceci w czerni” to komiks? Oczywiście! Od poniedziałku do piątku w bibliotece wyświetlano
filmy. Uczniowie obejrzeli: „Asteriksa i Obeliksa. Osiedle bogów”, „Wielką szóstkę”, „Antmana” i wspomnianych już wcześniej „Facetów w czerni III”. Jak na prawdziwe kino przystało,
nie mogło zabraknąć popcornu i napoju.

MARZEC
4 marca – „Spotkanie z kulturą”
Znowu wybraliśmy się do kina. Tym razem 12 uczniów z klas III-V obejrzało w kinie Helios
film pt.: „Był sobie pies”, będący ekranizacją książki amerykańskiego pisarza W. Bruce’a
Camerona.
6-10 marca – Kiermasz książek
To już drugi kiermasz książek w tym roku szkolnym. Tak jak poprzedni i ten cieszył się dużą
popularnością. Dzięki ilości sprzedanych książek biblioteka po raz kolejny zyskała kilka
nowości.
13-17 marca – Wiosenne porządki
Od czasu do czasu należy przetrzeć kurze. Przez cały tydzień można było zabrać z biblioteki
książki, które bardzo chciały ruszyć w świat. Serdecznie podziękowania dla tych uczniów,
którzy postanowili podzielić się swoimi zbiorami z innymi. Każda książka znalazła swojego
nowego właściciela.
17 marca – „Podwieczorek z Mikołajkiem”
Czy można spędzić wieczór w bibliotece w piżamie? Otóż można. Wystarczy być uczniem
naszej szkoły. A wiedzieliście, że autor „Mikołajka” ma polskie korzenie? Uczniowie mogli się
tego dowiedzieć właśnie na naszym spotkaniu, którego motywem przewodnim był tym razem
Rene Goscinny. Oczywiście nie zabrakło przekąsek – herbatki i małego co nieco.

27 marca – „Tuwim w bibliotece”
Znowu było słychać w bibliotece kukanie kukułki i ćwierkanie wróbelka. Wierszy
w wykonaniu specjalnego gościa wysłuchali nasi najmłodsi uczniowie z klasy 1a i 1b. Wtoczyła
się „Lokomotywa” i zaśpiewało „Ptasie radio”. 1a namówiła pana Marcina na kolejne wiersze
– „Słonia Trąbalskiego”, „Zosię Samosię” i „Okulary”.

LUTY
14 lutego – „Jedynkowa Poczta Walentynkowa”
Naszą szkołę po raz kolejny odwiedziła listonoszka Kornelia Stempelek. Tym razem miała do
rozdania ponad 200 walentynek, które uczniowie napisali jeszcze przed feriami. Biblioteka
chętnie udostępniała specjalnie przygotowaną na tę okazję papeterię.

24 lutego – „Na tropie Lassego i Mai”
Po kilku miesiącach oczekiwań i przygotowań odbyła się zabawa „Na tropie Lassego i Mai”,
w której wzięło udział 18 osób z klas IV-V. Uczniowie pracowali w grupach, które wcześniej
mogli nazwać, stąd w szranki stanęły Radioaktywne Alpaki, Detektywki, Tropicielki Tajemnic,
Słodkie Króliczki, MaxTax i Klopsiki. Uczestnicy grup przygotowując się do konkursu musieli
przeczytać 4 książki z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai autorstwa Martina
Widmarka. Nie był to jednak konkurs wiedzy, chociaż pytania dotyczące książek również się
pojawiły. Uczniowie na kilka godzin przemienili się w młodych detektywów i próbowali
odnaleźć ukrytych w książkach Lassego i Maję. W ty celu musieli wykonać różnego rodzaju
zadania. Począwszy od poszukiwań przyrządów potrzebnym detektywom w pracy, poprzez
odnalezienie złodzieja marchewek, na próbie przekupywania smakołykami psiego detektywa
kończąc.
I miejsce – Kornelia Borzymowska i Maria Zuchniak
II miejsce – Tatiana Pepka, Maksymilian Jędrzejczak i Maksymilian Dembiński
III miejsce – Martyna Mejzińska, Julia Kuźmenko, Aleksandra Zakrzewska i Maja Nawrocka

STYCZEŃ
14 stycznia – „Spotkanie z kulturą”
Jak to jest zostać zamkniętym w pokoju przez piratów i próbować z niego się wydostać?
O tym przekonała się czwórka dzielnych uczniów, którym udało się to zrobić w niespełna 50
minut. A zagadek i kłódek do otwarcia było naprawdę dużo.

16 stycznia – Pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej
Uczniowie klasy 1a i 1b po raz pierwszy pojawili się w bibliotece szkolnej, aby móc dołączyć
do zaszczytnego grona jej czytelników. Na tę okazję biblioteka zamieniła się w Książkolandię
– magiczną krainę zamieszkiwaną przez niezwykłych bohaterów. Po tej wyspie uczniów
dzielnie oprowadzały uczennice klasy 5e. Każdy pierwszak na dowód wkroczenia do
Książkolandii złożył paluszkową pieczątkę.

23 stycznia – Rozstrzygnięcie konkursu „Z książką w tle” i „Mój ulubiony bohater”
Z okazji ogłoszenia wyników dwóch konkursów organizowanych przez bibliotekę, wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na wernisaż. Oprócz wręczenia dyplomów i nagród książkowych,
odbyło się również głosowanie na najlepszą pracę wystawy. Na sam koniec wypiliśmy
szampana – Piccolo!
Wyróżnione uczennice w konkursie fotograficznym „Z książką w tle”
Amelia Rykowska i Nina Rykowska
Najlepsi w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater”
I miejsce – Marcel Musioł
II miejsce – Zofia Chudzik
III miejsce – Weronika Fornal

GRUDZIEŃ
3 grudnia – „Spotkanie z kulturą”
W związku z odbywającym się w Poznaniu już po raz 35 Międzynarodowym Festiwalem
Filmów Młodego Widza, postanowiliśmy skorzystać z możliwości zobaczenia ciekawego filmu
w bardzo korzystnej cenie. 8 uczniów z klas III-V obejrzało animację pt.: „Solan i Ludwik –
wielki wyścig z serem”.
5 grudnia – „Mikołajkowe czytanie”
Z wizytą do biblioteki przyjechał wyjątkowy gość – św. Mikołaj, aby uczniom przeczytać bajkę
Wandy Chotomskiej pt.: „Miotła i ptak”. W tym niezwykłym wydarzeniu wzięli udział
uczniowie z klas: 2e, 3b, 3c, 3d, 3f i 3g.

16 grudnia – „Podwieczorek z Opowieścią wigilijną”
W piątkowy wieczór znowu spotkaliśmy się w bibliotece, aby tym razem przy elegancko
udekorowanych stołach dowiedzieć się kilku ciekawostek o Karolu Dickensie, posłuchać
fragmentu „Opowieści wigilijnej” i obejrzeć film. Na podwieczorku nie mogło zabraknąć
przekąsek – herbatki i piernika.

LISTOPAD
4 listopada – „Podwieczorek z Koraliną”
Pierwszy z cyklu piątkowych spotkań w bibliotece „Podwieczorek z …”, prezentował
twórczość angielskiego pisarza Neila Gaimana. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą
autora i jego twórczości, wysłuchali opowiadania „Wilki wyszły ze ścian” i obejrzeli film pt.:
„Koralina”. W między czasie popijali herbatę i jedli… straszne ciasto. Spotkanie w bibliotece
było bowiem w klimacie Halloween.

7-11 listopada – Kiermasz książek
Czy jest ktoś, kto nie lubi zapachu nowej książki? Kiermasz okazał się dużym sukcesem. Dzięki
ilości sprzedanych pozycji, pojawiły się w bibliotece ciekawe nowości. „Encyklopedia piłki
nożnej” zniknęła z półki bardzo szybko.
19 listopada – „Spotkanie z kulturą”
W ramach „Spotkania z kulturą” 8 uczniów z klas III-V wyjechało na wycieczkę do Poznania.
Najpierw udaliśmy się do Muzeum Rogalowego, a następnie zmierzyliśmy się z poznańskimi
legendami w 6D.

PAŹDZIERNIK
Już od 1999 roku na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych. W tym roku święto obchodzone było pod hasłem „Książka to dopiero
początek”. Do obchodów również przyłączyła się nasza biblioteka organizując różnego
rodzaju działania mające na celu promowanie czytelnictwa, ale również samej biblioteki.
3-7 października – „Nie oceniaj po okładce”
Uczniowie przez tydzień mogli wypożyczać książki „w ciemno”. Jedyną podpowiedzią były
małe karteczki z informacją dla uczniów jakich klas przeznaczone są dane pozycje. Łącznie
wypożyczono 120 książek.

10-14 października – „Jedynka listy i kartki pisze”
Przez tydzień działała poczta biblioteczna. Czerwona skrzynka przyjęła aż 120 listów, które
następnie pani listonoszka – Kornelia Stempelek dostarczyła adresatom. Listy i kartki
rozdawane były 18 października – w Dzień Listonosza.
14 i 15 października – „Poszukiwacze zaginionych tytułów”
W konkursie wzięło udział 34 uczniów z klas IV i V. W trakcie przerw poszukiwano na terenie
szkoły 20 karteczek z tytułami książek. Zadaniem uczniów było ich odnalezienie, a następnie
przypisanie im imion i nazwisk autorów.

Najlepsze grupy:
Zaczarowane Motyle – Tatiana Pepka, Marta Błaszczyk i Kornelia Borzymowska
Grupa Przyjaciół – Julia Sosińska i Maja Owczarek

22 października – „Spotkanie z kulturą”
Czworo uczniów wybrało się w sobotę do Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl pt.:
„Calineczka”.
24 października – „Tuwim w bibliotece”
Uczniowie z klasy II a, II d, II c, III a, III b i III g mieli okazję wysłuchać w bibliotece dwóch
wierszy Juliana Tuwima. Zaproszony gość w niecodzienny sposób zaprezentował naszym
najmłodszym uczniom „Ptasie radio” i ‚Lokomotywę”.

