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Gmina Wisła otrzymała dofinansowanie w wysokości 7070 zł w ramach rządowego programu pn. „Książki 
naszych marzeń”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dzięki otrzymaniu 
dotacji do bibliotek szkolnych w każdej wiślańskiej szkole podstawowej zakupione zostały nowe książki  
na ogólną kwotę 8837,50 zł. 

Poszczególne szkoły przeznaczyły na zakup książek następujące kwoty: 
- Zespół Szkół nr 1: 2712,50 zł, 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1: 1625 zł, 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2: 1625 zł, 
- Szkoła Podstawowa nr 2: 1250 zł, 
- Szkoła Podstawowa nr 5: 1625 zł. 
Oprócz zakupu nowych książek w ramach programu zacieśniona została współpraca szkół z Miejską 
Biblioteką Publiczną oraz realizowanych będzie w szkołach wiele działań, mających na celu promowanie 
czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i rodziców. 
                   Sylwester Foltyn - Dyrektor MZEAS w Wiśle 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zaproponowała uczniom udział w lekcjach bibliotecznych, których 
wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej biblioteki w zakładce / Dla szkół / Oferta lekcji. Zapraszamy 
do korzystania z tej propozycji! Od listopada zrealizowano 10 lekcji bibliotecznych, a bibliotekę odwiedziło  
5 grup, które poznały funkcjonowanie wszystkich jej działów. Po realizacji programu dofinansowanego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lekcja biblioteczna - kl. II z SP 2   „Świat na kliknięcie” uczniowie Gimnazjum nr 1  

przez MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich 
bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)”, Miejska Biblioteka Publiczna otworzyła 
możliwość wypożyczeń pakietowych z nowościami książkowymi dla bibliotek szkolnych na okres 1 semestru. 
Zapraszamy nauczycieli i bibliotekarzy do wyboru literatury dla swoich uczniów. Już niebawem, bo w czasie 
Tygodnia Bibliotek w maju 2016 r. odbędą się warsztaty papiernicze w każdej z wiślańskich szkół oraz 
spotkanie autorskie dla wybranej klasy, z poetą – Zbigniewem Machejem. Zapowiada się bardzo ciekawie! 
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W ramach programu „Książki naszych marzeń” 
biblioteki szkolne podejmują szereg działań.  
Oto niektóre z nich:  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  

W WIŚLE CENTRUM 1. Projekt edukacyjny „Czytam,  

bo umiem; umiem, bo czytam”. Prowadzony w klasach 

I-III. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności 

czytania oraz wykorzystanie tej zdolności w prakty-

cznym działaniu. 2. Projekt edukacyjny „Dzieci badają 

świat. Skarby ziołowej apteczki”. Realizowany  

w klasach IV-VI. Projekt ma na celu rozwijanie kompe-

tencji matematyczno-przyrodniczych oraz umiejętności 

zastosowania wiedzy w praktyce. Działania przepro-

wadzone w I półroczu: 1. Akcja „Gimnazjaliści czytają 

dzieciom”. 2. Konkurs plastyczny: „Czytanie nie boli”.  

3. Konkurs na najaktywniejszego czytelnika w miesiącu 

październiku („Jesienny czytelnik”). 4. Konkurs i wysta-

wa Szopek Bożonarodzeniowych. Do konkursu zgło-

szono 24 prace. 5. Wystawa „Kalendarzy adwento-

wych” wykonanych przez uczniów klasy IV. Działania 

zaplanowane: 1. Wzbogacenie Akcji „Gimnazjaliści 

czytają dzieciom” o teatrzyk lalek. 2. Zorganizowanie 

„Konkursu pięknego czytania”. 

„Gimnazjaliści czytają dzieciom” 

  Anna Mosler - nauczyciel bibliotekarz 

 

 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1, SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 4 W WIŚLE GŁĘBCACH. Działania 
przeprowadzone w I półroczu: 1. Projekt „Pięknie 
czytam” - poprawienie techniki czytania, klasy II-VI 
(klasy I od drugiego półrocza). 2. „Czytanie na dy-
wanie” - rozwijanie zainteresowań czytelniczych - 
nauczyciele czytają książki uczniom przebywającym  
w świetlicy szkolnej. 3. Wydarzenie czytelnicze 
„Czytamy sobie” – w każdy wtorek października 
wybrani uczniowie na sali gimnastycznej czytali głośno 
teksty z książki „Bon czy ton, czyli savoir-vivre dla 
dzieci” (klasy IV-VI). 4. Wydarzenie czytelnicze „Cała 
szkoła czyta dzieciom” - w Dniu Edukacji Narodowej  

 

Akcja czytelnicza 

nauczyciele rozpoczynali każdą lekcję kilkuminutowym 
czytaniem fragmentów książki pt. „Mikołajek”.  
5. Konkurs plastyczny dla klas I-III „Mój ulubiony 
bohater książkowy”. 6. Konkurs literacki dla klas IV-VI 
„To mogło zdarzyć się w naszej szkole”. 7. Konkurs  
na najlepszego czytelnika w klasie i w szkole. 8. Zajęcia 
biblioteczne w klasach IV-VI „Ciekawe książki w naszej 
bibliotece”. 9. Zajęcia biblioteczne w klasie IIa i IIb i III 
„Świerszczyk uczy i bawi”. 10. Zajęcia biblioteczne  
w klasach IV i V (2godz.) „Podróże z książką popu-
larnonaukową”. 11. Zajęcia biblioteczne w klasie Ia i Ib 
„Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej”. 12. Kiermasz 
książki w październiku. 13. Kiermasz książki w listo-
padzie. Działania zaplanowane 1. Kontynuacja projektu 
„Pięknie czytam”. 2. Wydarzenie czytelnicze „Czytamy 
sobie” lub „Cała szkoła czyta dzieciom”. 3. Konkursy 
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biblioteczne dla klas I-VI. 4. Pasowanie na czytelnika 
uczniów klas I. 5. Popołudnie w bibliotece. 6. Zajęcia 
biblioteczne. 7. Kiermasz książki. 8. Pedagogizacja 
rodziców na temat wpływu czytania na rozwój dzieci. 
9. Współpraca z MBP - odwiedziny i zajęcia biblio-
teczne, udział w konkursach, inne.  
 

Grażyna Poloczek - nauczyciel bibliotekarz 

   
 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2, SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 3 W WIŚLE MALINCE. Działania 

przeprowadzone w I półroczu: 1. Wystawka nowo 

zakupionych książek. 2. Przygotowanie ulotki informa-

cyjnej dla rodziców na temat znaczenia i wpływu 

czytania na rozwój dziecka. 3. 25 listopada obchody 

„Światowego Dnia Misia” – przedstawienie nowości 

oraz czytanie przez uczniów starszych klas, fragmen-

tów książek związanych z tematyką akademii,  

m.in. „Paddington”. 4. Udział w akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”, która wiąże się z projektem „Książki naszych 

marzeń” (czytanie na lekcjach i w bibliotece, 

codziennie 10 minut). 5. Konkurs plastyczny „Mój przy-

jaciel miś”. 6. „Kiermasz książki”. Działania zapla-

nowane: 1. Konkurs pięknego czytania. 2. Konkurs 

literacki z wykorzystaniem zbioru bibliotecznego.  

3. W kl. I przeprowadzenie tematu z wykorzystaniem 

slajdów „Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne?”.  

4. Wyjazd i zwiedzenie MBP w Wiśle, termin  

do uzgodnienia.  

„Dzień Pluszowego Misia” 

Gabriela Schirmeisen - nauczyciel bibliotekarz 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WIŚLE CZARNEM   
1. Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych - nakręcenie 
filmu w ramach konkursu MEN „Nakręćmy  
się na czytanie”, akcja „Poleć książkę” (uczniowie 
wpisywali ulubione książki na plakacie w bibliotece), 

pasowanie pierwszoklasistów na czytelników.  
We współpracy z Samorządem Uczniowskim zorganizo-
wany został także dzień ulubionej książki w szkole.  
2. Obchody „Dnia Pluszowego Misia” dla dzieci  
z oddziału przedszkolnego i uczniów z klas I-III.  
3. Obchody „Dnia Patrona” – zajęcia zblokowane  
dla wszystkich uczniów, w tym roku dzieci wykonywały 
plakaty, na których przedstawiały książki wybrane 
zgodnie z hasłem „Poleć książkę Adamowi 
Mickiewiczowi”. 4. Organizacja gwarowego konkursu 
recytatorskiego „Latosi pogwarki w Białce”, który odbył 
się już po raz 16. 
 

 

„Dzień Patrona” 

 
Alicja Pieszka - nauczyciel bibliotekarz  

 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W WIŚLE JAWORNIKU  
1. Głośne popołudniowe czytanie przez dzieci bądź na-
uczyciela. 2. Lekcje biblioteczne w poszczególnych 
klasach. 3. Współorganizacja (wraz z SP 4) konkursu  

Wspólne tworzenie książki pt. „Przygody dzielnego Wiślaczka” 
 
 „Odsłony Andersena”. 4. Udział oddziału przed-
szkolnego w programie „Kto czyta nie błądzi”. 5. Akcja 
„Cała szkoła czyta dzieciom” - czytanie przez 
nauczycieli podczas apeli szkolnych. 6. Przygoto-
wywanie scenek, dram o tematyce prozdrowotnej, 
prospołecznej, ekologicznej. 7. Quiz bajkowy. 8. Współ-
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praca z Miejską Biblioteką Publiczną – wypożyczenie 
pakietu książek na okres jednego półrocza. 9. Udział  
w zajęciach proponowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną. 10. Plakat „Rymowanki – uzupełnianki”.  
11. Prezentacja dla rodziców „Co rozwija czytanie?”. 

12. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie fina-
nsowania zakupu nowych pozycji do biblioteki. 
 

Halina Raszka - nauczyciel bibliotekarz 

 
Kochani uczniowie! 

Wasi nauczyciele bibliotekarze przygotowali  
dla Was recenzje książek, które warto przeczytać, 
a co najważniejsze, które są również dostępne 
w Waszych szkolnych bibliotekach. 

„Nela i tajemnice świata”  

To już trzecia książka małej 
Reporterki. Większość  
z nas lubi podróżować. 
Nawet osoby, których 
udręką jest choroba loko-
mocyjna mogą wyruszyć  
w fascynującą podróż. 
Dziewczynka rozpoczyna 
wyprawę w Wietnamie, 
gdzie udaje się jej zobaczyć 

niezwykłe małpy - gibony. Przybywa na małą wyspę 
Mauritius, położoną na Oceanie Indyjskim. Dzięki 
specjalnemu wyposażeniu zwiedza podwodny świat. 
Podróżuje po Kostaryce, pięknym kraju, prawie  
w całości pokrytym lasami tropikalnymi i wulkanami. 
Mała Reporterka ciekawie opowiada o zwiedzanych 
miejscach. Zapoznaje czytelników z przyrodą, 
kulturą oraz ciekawostkami napotkanymi podczas 
podróży. Często zadziwia pomysłowością,  
np. przeliczając (na koty!) wagę obręczy, noszonych 
na szyi przez kobiety z plemienia Karenów. Książka 
wzbogacona jest uroczymi zdjęciami, przejrzystymi 
mapami. Zachęcam do podróżowania z Nelą. 

Anna Mosler, Szkoła Podstawowa nr 1  

 

Seria „Czytam sobie” dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym 

Seria jest podzielona na 
trzy poziomy zaawanso-
wania w nauce czytania. 
Poziom pierwszy i drugi to 
świetna propozycja dla 
dzieci rozpoczynających 
przygodę z czytaniem. 
Tomiki umożliwiają ćwi-
czenia w głoskowaniu  
i sylabowaniu, a treść 
ograniczona jest do kilku 
zdań na poziomie pier-

wszym, do kilkunastu na poziomie drugim. Poziom 
trzeci przeznaczony jest dla dzieci, które już 
samodzielnie potrafią przeczytać troszkę dłuższe 
teksty. Książeczki opowiadają historie bliskie 
dzieciom. Są napisane w ciepły, prosty sposób z dużą 
dozą humoru. Małych czytelników zachęca także  
sposób wydania – książeczki są małego formatu, nie 
przerażają objętością, a bardzo duża czcionka 
ułatwia czytanie. Niestety papier nie jest wysokiej 
jakości, a kartki  są klejone, więc przy intensywnym 
„użytkowaniu” szybko wypadają. Ale to jedyne ich 
wady. Nasi adepci czytania przepadają za nimi. Inne  
serie, które są rozchwytywane przez najmłodszych 
to „Czytamy bez mamy”, „Zaczynam czytać  
z Martynką”, „Puk, puk. Co słychać...?”, „Pierwsze 
czytanki”. Serce rośnie, gdy maluchy często 
odwiedzają szkolną bibliotekę i wypożyczają 
książeczki. Polecam! To inwestycja w czytelnika  
na  przyszłość! 

Grażyna Poloczek, Szkoła Podstawowa nr 4 
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Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz, 

„Pamiętnik grzecznego psa” 

Dla malutkiego szczeniaka – 

rasa alaskan malamut – życie 

zmienia się, gdy zostaje 

oddzielony od swojej psiej 

rodziny i wybrany przez 

Hankę i Henryka. Rodzice 

spełnili obietnicę wcześniej 

daną, jak i marzenie swoich 

dzieci: Alka i Julii. Alek  nadał 

psu imię Winter. W chwili pojawienia się psa  

w domu, odmieniło się także życie całej rodziny. 

Winter, jako szczeniak dokonuje swawolnych 

wyczynów w małym mieszkaniu. Rodzina dba jednak 

o szczeniaka. Chodzi z nim do weterynarza,  

na tresurę, uczestniczy w wystawach i psich 

zawodach zaprzęgów. Z czasem pojawi się również 

kolejny zwierzęcy członek rodziny. Historię 

poznajemy z perspektywy psa Wintera, który nie 

uważa, że jest grzecznym psem, jak go określa nowa 

rodzina. Mądry dowcip i wychowawczy przekaz,  

to atuty tej książki. Autorzy uczą dzieci, że pies to nie 

jest zabawka. Jak każdy zwierzak posiada serce, 

myśli i czuje. Jest tu mowa o ogromnej 

odpowiedzialności za czworonożne zwierzę  

i o bezwarunkowej przyjaźni miedzy nim  

a człowiekiem. 

Gabriela Schirmeisen, Szkoła Podstawowa nr 3 

 

Aleksandra i Daniel Mizielińscy, seria „Mamoko” 
(książki obrazkowe) 

Książki obrazkowe to pro-
pozycja przede wszystkim 
dla młodszych dzieci. 
Ostatnio biblioteka dzia-
łająca w SP nr 2 w Wiśle 
Czarnem wzbogaciła się  
o kilka egzemplarzy tego 
typu pozycji. Największą 
popularnością cieszą  
się książeczki autorstwa 
Aleksandry i Daniela 

Mizielińskich z serii „Mamoko”. Dzięki tym pozycjom 
uczniowie ćwiczą spostrzegawczość i utrwalają 
wiedzę zdobytą na lekcjach. Chętnie przychodzą  

do biblioteki nawet na przerwach i w grupkach 
siadają do książki, wspólnie szukając ilustracji 
przedstawiających rzeczy na odpowiednią literę lub 
szukając odpowiednio liczebnych zbiorów 
elementów, choć wariantów jest tyle, ile pomysłów 
dzieci. Zabawa ta dodatkowo uczy dzieci kontaktu  
z książką, wzbudza zainteresowanie i utrwala 
przekonanie, że książki wiążą się z dobrą zabawą.  

Alicja Pieszka, Szkoła Podstawowa nr 2 

 

 
„Pięciopsiaczki”, Wanda Chotomska 
 

Psia mama Balbina urodziła 
pięć psiaczków. Szybko okazało 
się, że te małe słodziaki siusiają 
gdzie popadnie, gryzą kapcie  
i fotele, zjadają rodzynki, 
malują ogonkami ściany  
na zielono, podkradają czeko-
ladki... no jednym słowem 
straszne z nich łobuziaki. Jest 
ich za dużo jak na jeden dom. 
Trzeba oddać je w dobre ręce, 

czym zajmą się Karol i Karolina. „Pięciopsiaczki”  
to wyjątkowo ciepła, rodzinna opowieść  
o wzajemnej trosce, bezinteresownym pomaganiu, 
radości z codziennych zwykłych czynności, rozmowie 
w realu, a nie w przestrzeni wirtualnej, którą  
z przyjemnością czytać będą nie tylko miłośnicy 
zwierząt, ale także dzieci, którym wrażliwość  
i empatia nie są obce. Spokój i harmonia emanujące 
z przekazu książki budują poczucie bezpieczeństwa  
i kształtują wartości, którymi kierować się jest 
zawsze warto. A jeśli uczy ich najlepszy przyjaciel 
człowieka – pies, to ta nauka jest wielką 
przyjemnością. 
 
 
 Halina Raszka, Szkoła Podstawowa nr 5  
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle 

serdecznie zaprasza na 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2016  

pod hasłem  

BIBLIOTEKA INSPIRUJE 
 

W PROGRAMIE: 
 
9 maja  
- warsztaty papiernicze dla dzieci w szkołach podstawowych, 
- godz. 16.00 „Pierwszy krok do orientu” – slajdowisko o Turcji  
i spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym, autorem książki 
 „Świat na wyciągnięcie ręki”, 
 
10 maja 
- warsztaty papiernicze dla dzieci w szkołach podstawowych, 
- godz. 16.00 spacer literacki „Śladami Marii Wardas przez Wisłę”, 
 
11 maja 
- godz. 9.00 spotkanie autorskie dla młodzieży LO z Pawłem Kowalczykiem  
o wolontariacie w ekowspólnocie Auroville w Indiach, 
- godz. 11.30 spotkanie autorskie dla dzieci kl. 1a i 2 a SP 1, 
- godz. 16.00 spotkanie autorskie ze Zbigniewem Machejem – poetą, 
tłumaczem i krytykiem literackim oraz dyplomatą, 
 
13 maja 
- warsztaty papiernicze dla dzieci w szkołach podstawowych, 
- godz. 18.00 spektakl teatralny „Aspazja” w wykonaniu grupy teatralnej 
„Baj(k)arze”. 
 
 

 


