Uczeń.pl nr 1 (październik)
Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych! 
Program obchodów:
- Koło Przyjaciół Biblioteki, czyta przedszkolakom,
- konkurs plastyczny dla dzieci ze świetlicy pn. „Laurka dla
biblioteki”,
- wystawa nowości czytelniczych „To warto przeczytać”,
- otwarcie Kącika Czytelniczego,
- lekcje biblioteczne „Dla każdego coś ciekawego”,
- 22 października urodziny biblioteki dla każdego kto
wypożyczy w tym dniu książkę – niespodzianka.
Koło Przyjaciół Biblioteki

Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu
organizowanego przez sieć sklepów Empik pn. „Tysiąc
powodów by czytać”. Mamy nadzieję, że dzięki Waszym
głosom oddanym na www.empik.com/biblioteki nasza
szkoła otrzyma 1000 książek.
POMÓŻ NAM ZDOBYĆ NAGRODĘ W KONKURSIE EMPIKU!

Hasło………………………………………………………………

Biblioteka poleca:
-

Pamiętnik Nastolatki – Beata Andrzejczuk
Emilka Piórko – Holly Webb
Dziewczynka z Szóstego Księżyca – Moony Witcher
Sekundnik – Barbara Stenka
Tata, gotuj kisiel! – Barbara Stenka
Oj, Hela! – Barbara Stenka

Zagadka:
Co to jest Doodling?
Chcesz się dowiedzieć? Przyjdź na długą przerwę
10.10.2017!

………………………………………………………………………………

Na co warto pójść do kina:

W bibliotece powstał kącik czytelniczy! Można tu
pograć w gry planszowe, poczytać czasopisma dla
dzieci i młodzieży lub ciekawe książki.

- Thor: Ragnorok
- Emotki Film

Wierszyk na październik:

- Tarapaty

Każdy chce iść do biblioteki,
Bo książki to dla umysłu leki.

H

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie
dnia 4 października. Cały miesiąc październik jest
miesiącem dobroci dla zwierząt. Zastanówmy się
zatem, czy nie możemy pomóc jakiemuś biednemu,
poszkodowanemu przez los zwierzakowi.

14 października Dzień Edukacji Narodowej!
Wszystkim Pracownikom naszej szkoły z okazji ich
święta, życzymy zdrowia, sukcesu w pracy i szczęścia
w życiu osobistym.
KPB

W bibliotece szkolnej znajduje się wiele ciekawych
książek o zwierzętach. Zrobiliśmy wystawkę z tymi
pozycjami. Zapraszamy do biblioteki.
Przyjdź, wypożycz, albo poczytaj na miejscu!!!

Do zobaczenia w listopadzie! 
Klub Przyjaciół Biblioteki:
Nie tylko dla ducha, ale czasem dla żołądka…
zdrowe i pyszne śniadanie do szkoły, co Wy na to?

Kinga, Marta, Julka, Weronika, Maja,
Rafał, Oliwer i Pani Dorota

