Biblioteki szkolne prężnie współpracują z Miejską Biblioteką Publiczną im. Jana Śniegonia w Wiśle.
W listopadzie 2017 r. bibliotekarze spotkali się na szkoleniu „Kamishibai – papierowy teatr. Czytam,
piszę, ilustruję, przedstawiam”. Podczas dwugodzinnej sesji, Zofia Piątkowska-Wolska - pasjonatka
kultury japońskiej i właścicielka wydawnictwa Tibum zaprezentowała najnowszą książkę pt. „Bajka
o Wiśle”. Propozycja, którą można wykorzystać w edukacji dzieci i młodzieży, podejmuje temat rzeki
Wisły pod kątem ekologii, geografii, turystyki oraz przebogatej fauny i flory. Teatr obrazkowy
stosowany jest również szeroko w biblioterapii i arteterapii zajęciowej. Prowadząca opowiedziała
o historii kamishibai, dobrych praktykach i najczęstszych błędach popełnianych przez lektorów.
Formy pracy podejmowane z wykorzystaniem kart kamishibai, mogą być bardzo różnorodne i jak się
okazuje skierowane dla odbiorców w każdym wieku. Tytuł „Bajka o Wiśle” oraz inne pozycje
wydawnictwa Tibum dostępne są w bibliotece miejskiej.
1 marca w sali biblioteki odbyły się cztery spektakle Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia.
W wydarzeniu wzięło udział 530 uczniów i wychowanków wiślańskich placówek oświatowych.

Szkolenie nauczycieli

Spektakl w bibliotece
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W bibliotekach nigdy nie jest nudno!
Poniżej przedstawiamy najważniejsze akcje
czytelnicze organizowane przez nauczycieli
bibliotekarzy w poszczególnych szkołach:

do udziału w: konkursie „Na najciekawszą
okładkę książki” (marzec) i akcji „Młodzież
czyta dzieciom” (raz w miesiącu).
Joanna Leszczyńska – nauczyciel bibliotekarz

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1, SZKOŁA
PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 1
W WIŚLE CENTRUM
1. Pasowanie na czytelnika (organizowane
co roku dla uczniów klas 1 SP). 2. Młodzież
czyta dzieciom - cztery edycje dodatkowo
wzbogacone o występy teatrzyku lalek.
3.
Konkursy
plastyczne:
Szopek
Bożonarodzeniowych (2 edycje), Czytanie
nie boli, Najciekawsza okładka książki.
4. Konkurs fotograficzny: Czytam sobie.
5. Wystawy: Maski teatralne, Szopki
Bożonarodzeniowe,
Projekt
ekslibris,
Projekt scenografii teatralnej.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WIŚLE
MALINCE
1. Spotkanie z pisarzem Waldemarem
Cichoniem - autorem lubianej przez
najmłodszych serii o kocie Cukierku.
2. Dzień Pluszowego Misia (projekcja filmu
Paddington, wykonanie pracy plastycznej).

Dzień Pluszowego Misia

Teatrzyk lalek

Gabriela Schirmeisen – nauczyciel bibliotekarz

W drugim semestrze roku szkolnego
2017/2018 uczniowie zostaną zaproszeni
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WIŚLE
CZARNEM

4. „Z jakiej książki pochodzi ten fragment?”
(comiesięczne mini konkursy czytelnicze).
Grażyna Poloczek - nauczyciel bibliotekarz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W WIŚLE
JAWORNIKU

Dzień Pluszowego Misia

1. Dzień Pluszowego Misia (zdjęcia
w makiecie misia, gazetka, konkurs
plastyczny, wystawka książek, słodkie co
nieco). 2. Kwadranse z książką (cotygodniowa akcja organizowana w ciągu całego
roku szkolnego dla uczniów klas I-III).
3. Dzień Patrona (każda z klas przygotowywała projekt w oparciu o informacje
zawarte w wybranych fragmentach „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza i zaprezentowała je podczas apelu szkolnego).
4. XVIII Recytatorski Konkurs Gwarowy
„Latosi pogwarki w Białce” dla chętnych
uczniów naszej szkoły (w ramach
kwalifikacji do konkursu miejskiego).
5. Spotkanie autorskie z pisarką Gabrielą
Kotas - 8 marca (dla uczniów kl. I-III
i oddziału przedszkolnego).

1. Cykl spotkań w klasach od 1-3, podczas
których czytane były legendy związane
z miastami leżącymi nad rzeką Wisłą,
co było nawiązaniem do roku rzeki Wisły.
2. Plakat „Polecane”, na którym uczniowie
polecali ciekawe pozycje książkowe. 3. Quiz
legendy polskie dla klas młodszych. 4. Quiz
Mistrz Erudyta dla klas starszych.
5. „Wędrująca książeczka” - ilustrowanie
jednego
wydarzenia
z
książeczki
przekazywanej sobie przez uczniów jednej
klasy. 6. Słownik erudyty wykonany przez
klasy od 4-6.
Wydarzenia kontynuowane w bieżącym
roku: 1. Wędrująca książeczka. 2. Scenki
i dramy o tematyce tradycji świątecznych
oraz regionalnych. 3. Quiz bajkowy „Co to
za bajka?” 4. Drama „Panteon sławnych
Polaków” w 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Alicja Pieszka - nauczyciel bibliotekarz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W WIŚLE
GŁĘBCACH
1. „Pięknie czytam” - kontynuacja projektu.
2. „Tydzień Czytania w Szkole” - akcja
czytelnicza prowadzona z udziałem
rodziców. 3. Pasowanie pierwszoklasistów
na
czytelników
biblioteki
szkolnej.

Rycerz Erudyta

Halina Raszka - nauczyciel bibliotekarz
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Kochani uczniowie!
Wasi nauczyciele bibliotekarze przygotowali dla Was recenzje książek, które
warto przeczytać, a co najważniejsze,
które są również dostępne w Waszych
szkolnych bibliotekach.
Ursula K. Le Guin, Czarnoksiążnik
z Archipelagu
Jest to powieść pełna
niezwykłej
symboliki
docierającej głęboko do
różnych
poziomów
podświadomości czytelnika. Może być bardzo
pomocna
w
pracy
z integracją własnego ja.
Autorka na pierwszy plan
wysuwa rozwój psychiki
bohatera, który na początku jest pełen buntu, młodzieńczej niecierpliwości i dumy, a poprzez ciężkie doświadczenia
zmienia się w pokornego i skłonnego do
poświęceń młodzieńca. Symboliczna moc
czarodziejska, którą jest obdarzony nasz
bohater, może być odczytywana na wielu
poziomach: jako nasze własne umiejętności
manipulacji otoczeniem, zachłyśnięcie przewagą
psychiczną lub fizyczną, ale również może to
być alegoria władzy, która korumpuje. Przez
większą część książki nasz bohater ucieka przed
wywołanym przez siebie duchem – cieniem,
z którym to ostateczna konfrontacja ukazuje
w zaskakujący sposób jego prawdziwą naturę.
To niezwykłe ukazanie negacji własnego
psychologicznego cienia pozwala czytelnikowi
na zastanowienie się, kto jest największym
wrogiem człowieka? W bardzo ciekawy,

metaforyczny
sposób
autorka
ukazuje,
że
najtrudniejsza
walka,
to
walka
z samym sobą, własnymi słabościami,
niedociągnięciami. Z pewną melancholią opisuje
również pokusy na drodze samorozwoju
i samorealizacji. Jak to bywa w literaturze
fantasy pojawiają się kolejne symbole, np.
czarny kamień, który wabi bohatera swoim
szeptem – a symbolizuje zniechęcenie
i stagnację, czy postać smoka stawiającego
bohatera przed ważnym, życiowym wyborem
będącym tak naprawdę sprawdzianem stopnia
duchowej transformacji. Dzięki metaforycznemu ujęciu świata czytelnik może odbyć
własną podróż w zakamarki własnej psychiki,
obaw,
lęków,
doświadczając
swoistego
katharsis. Myślę, że jest to doskonała lektura
zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych.
Joanna Leszczyńska
– nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 1

Roksana
Jędrzejewska-Wróbel,
Siedmiu
wspaniałych i sześć innych, nie całkiem
znanych historii
To zbiór opowiadań, które bawią, wzruszają
i uczą. W pełnych
humoru historiach
odnaleźć
można
echa
klasycznych
baśni, ale także
bliską dzieciom rzeczywistość. Mama
w roli Kopciuszka,
wredny wilk z VI b
prześladujący pierwszoklasistów, samotna choć sławna dzięki
mediom Roszpunka, czy presja pięknego
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wyglądu, która pyzatej królewnie odbiera
radość życia, to tylko niektóre współczesne
problemy, z którymi spotkają się dzieci w tej
ciekawej lekturze. Co z nimi zrobić? Z każdego
opowiadania
wyciągnąć
można
bardzo
pouczający i życiowy morał, który ma uczyć prawdziwych wartości najmłodszych czytelników.
Dzieci nie mogą oderwać się od tej lektury, a to
samo w sobie zachęca do przeczytania jej.
Edyta Polok – nauczyciel nauczania
początkowego Szkoły Podstawowej nr 2

Agata Christie, Zagadka Błękitnego Exspresu

Czytają i dziewczynki i chłopcy. Chłopcom nie
przeszkadza nawet to, że narratorem jest
dziewczyna. Z Nelą czytelnicy wędrują przez
kontynenty i oceany - „Świat jest cudowny
i oczami wyobraźni możesz ze mną podróżować
oraz przeżywać wspaniałe przygody”. Teksty
napisane są przystępnym dla dzieci językiem,
a liczne fotografie zachwycają (National
Geographic). Dodatkowa atrakcja to zamieszczone w książkach kody niespodzianki, które
za pomocą bezpłatnej aplikacji pobranej na
telefon lub tablet, pozwalają oglądać filmy
z podróży. Książki mają wprost nieocenioną
wartość edukacyjną, są świetnym pomysłem na
połączenie książki tradycyjnej z nowoczesnymi
technologiami. I to jest to!!!
Grażyna Poloczek, nauczyciel bibliotekarz
ZSP nr 1 Szkoła Podstawowa nr 4

Powieść „Zagadka Błękitnego Exspresu„
to świetny kryminał. Autorka powoli zaznajamia
czytelnika z kolejnymi bohaterami powieści.
Sama fabuła nie jest skomplikowana, ale
wyjaśnienie zagadki odkrywa nieźle skrojoną
intrygę. Książka ciekawa, łatwo i szybko się
czyta. Polecam tym, którzy lubią zagadki
kryminalne.
Gabriela Schirmeisen – nauczyciel bibliotekarz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Seria Nela Mała reporterka
W
naszej
szkole
prawdziwym hitem czytelniczym
jest
seria
książek
„Nela
mała
reporterka”.

Silvia Sererli, Seria Lena
„Lena” Silvii Serreli to seria niezwykle mądrych
książeczek
dla
dzieci w wieku
od 6 do 8 lat,
w których główna
bohaterka zmaga
się z „wielkimi”
problemami swojego
wieku.
Odkrywa
świat
emocji takich jak:
„Dlaczego muszę przepraszać?”, „Dlaczego oni
się z niego śmieją?”, „Czy jestem ładna?”,
„Co się dzieje w brzuchu mamy?”. U nas,
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworniku
szczególnie spodobała się historia, w której
Lena po raz pierwszy skłamała swoim rodzicom,
co wbrew pozorom nie uczyniło dziewczynki
szczęśliwą. Przeciwnie poczuła wielki ciężar
noszony, niczym wielki głaz na plecach.
To wydarzenie nauczyło ją, i nas czytelników
także „Ile waży kłamstwo?”.
Halina Raszka – nauczyciel bibliotekarz
Szkoły Podstawowej nr 5
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Doroczny koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Filii w Wiśle,
26 kwietnia 2018 r. o g. 16.00, sala główna biblioteki miejskiej.
Spotkanie z pisarką Renatą Piątkowską z okazji Roku Ireny Sendlerowej,
8 maja 2018 r., sala główna biblioteki miejskiej.

Renata Piątkowska Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej książka „Wieloryb” otrzymała
Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, „Na wszystko jest sposób” i „Hebanowe serce” zostały
nagrodzone w II i IV konkursie im. Astrid Lindgren, a „Wszystkie moje mamy” zdobyła I nagrodę
w konkursie Przecinek i Kropka. Trzy z jej książek zostały wpisane na Złotą Listę Fundacji ABC XXI Cała
Polska Czyta Dzieciom. Za całokształt twórczości pisarka otrzymała Nagrodę im. Marii WeryhoRadziwiłłowicz, a w marcu 2016 roku dołączyła do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu. Jest miłośniczką
dobrego malarstwa i uwielbia jeździć konno.
Źródło: https://www.wyd-literatura.com.pl/tworcy/autorzy/renata-piatkowska

WYSTAWA z okazji Dnia Dziecka pt. „Bajki naszego dzieciństwa” ekspozycja
rysunków autorów Studia Filmów Rysunkowych z Bielska-Białej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Ekspozycja czynna
od 1.06.2018 r. do 4.07.2018 r. w godzinach pracy biblioteki. Wstęp bezpłatny.
III KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA dla uczniów klas I-VI wiślańskich szkół
podstawowych, sala główna biblioteki miejskiej, 27.09.2018 r. g. 9.00.
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