1. Konkurs fotograficzny dla uczniów wszystkich klas:
Z książką mi do twarzy…
Wykonaj zdjęcie osoby czytającej książkę (lub swoje) w nietypowej pozie
lub miejscu. Wywołane zdjęcie na konkurs należy przynieść do biblioteki
szkolnej do 26.10. Samodzielnie wykonane zdjęcia nie mogą naruszać
praw autorskich innych osób. Podaj imię, nazwisko i klasę. Rozstrzygnięcie
w listopadzie.
2. Detektywi słów. Zapraszamy uczniów wszystkich klas.
Jak najszybciej wyszukaj podane słowo w słowniku języka polskiego. Podaj
jego stronę. Konkurencja na czas w trzech przedziałach: klasy 1-3, klasy 45, i 7-8. Zgłoś się w godzinach pracy biblioteki w dniach od 12 do 15.10.
3. Konkurs ortograficzny dla uczniów klas 2-3, 4-6, 7-8: Mistrz
ortografii.
Znajdź i popraw błędy w dyktandzie. Zgłoś się z czerwonym długopisem w
dowolnym czasie w dniach 15.10-20.10 w godzinach pracy biblioteki.
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4. Konkurs kaligraficzny: No to się popisz! Klasy 4-8
Staranne przepisanie fragmentu wiersza T.Różewicza lub K.Baczyńskiego o
tematyce wojennej ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetykę pisma.
Zapraszamy w dowolnym czasie w dniach 12-16.10 w godzinach pracy
biblioteki. Należy mieć własne przybory do pisania.

5. Konkurs plastyczny na okładkę szkolnej lektury.
Zapraszamy do wykonania ilustracji w domu w dowolnej technice i
zgłoszenie do biblioteki do dnia 23.10.2020. Spis lektur znajduje się w
bibliotece szkolnej oraz na stronie szkoły.

Nagrody, dyplomy, a także pochwały w dzienniku elektronicznym
zostaną przyznane zwycięzcom w listopadzie.
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MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
PAŹDZIERNIK 2020

Zaangażuj się. Weź udział.
Jedyne, co musisz wiedzieć, to gdzie jest biblioteka. Albert Einstein
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