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Biblioteka przyjazna uczniowi

Biblioteka szkolna realizuje działania

Są nimi: 

� Dzień wspólnego czytania pod nazwą 

„Czytanie łączy pokolenia”,

� Ogólnoszkolny konkurs recytatorski pt. 

„Mój ulubiony poeta”, 

� Szkolny konkurs ze znajomości lektur pod 

nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.



Dzień wspólnego czytania 

„Czytanie łączy pokolenia”

Cele:

� popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów 
naszej szkoły,

� integracja środowiska szkolnego                  
i pozaszkolnego wokół organizacji dnia 
wspólnego czytania,

� poznawanie wielu dzieł literackich, 
twórczości postaci, wydarzeń Roku  
ogłaszanych przez SEJM RP.



„Czytanie łączy pokolenia” 
I edycja

Dzień czytania „Chłopów” Wł. St. Reymonta. 
Czytają uczniowie naszej szkoły. 19.11.2014 r. 



„Czytanie łączy pokolenia”

II edycja

Uczniowie naszej szkoły czytają powieść „Morderstwo w Orient 
Expressie” Agaty Christie. 03.11.2015 r.



Czytanie łączy pokolenia”

III edycja

Uczniowie naszej szkoły czytają fragmenty w ” Pustyni i w Puszczy”.  
Młodzież z VI LO fragmenty „Listów z Afryki”. 09.12.2016 r.



„Czytanie łączy pokolenia”

III edycja

Uczniowie naszej szkoły czytają fragmenty powieści 

„W pustyni i w puszczy”.



„Czytanie łączy pokolenia”

I edycja

Dzień czytania „Chłopów” Wł. St. Reymonta. 
Czytają seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lublinie. 19.11.2014 r. 



„Czytanie łączy pokolenia”

I edycja

Czytają seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku powieść „Morderstwo w Orient 
Expressie” Agaty Christie. 03.11.2015 r.



Czytanie łączy pokolenia”

III edycja

Lubelskie seniorki  z Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza czytają
„Listy z podróży do Ameryki”. 09.12.2016 r.



Czytanie łączy pokolenia”

III edycja

Seniorka z Klubu Czytelniczego „Readcom” z Filii nr 19 MBP 
im. H. Łopacińskiego czyta fragment „Listów z podroży do Afryki”.



„Czytanie łączy pokolenia”

I edycja

Inscenizacja do fragmentu powieści „Chłopi” Wł. St. Reymonta. 
Muzeum Wsi Lubelskiej.  19.11.2014 r.



„Czytanie łączy pokolenia”

I edycja

Inscenizacja do fragmentu powieści „Chłopi” Wł. St. Reymonta. Muzeum Wsi 
Lubelskiej.  19.11.2014 r.



„Czytanie łączy pokolenia”

I edycja

Dzień czytania „Chłopów” Wł. St. Reymonta. Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im.  KEN w Lublinie.  19.11.2014 r.



„Czytanie łączy pokolenia”

II edycja

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN. Powieść „Morderstwo             w 
Orient Expressie” Agaty Christie. 03.11.2015 r.



Czytanie łączy pokolenia”

III edycja

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.  KEN. Nowela „Wspomnienia      
z Maripozy” H. Sienkiewicza. 09.12.2016 r.



„Czytanie łączy pokolenia”

I edycja

Dzień czytania „Chłopów” Wł. St. Reymonta. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2,       
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 

19.11.2014 r.



„Czytanie łączy pokolenia”

II i III edycja

Filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego. 03.11.2015 r.

Filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego. 09.12.2016 r.



„Czytanie łączy pokolenia”

II edycja

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 40
czytają „Morderstwo w Orient Expressie” Agaty Christie. 03.11.2015 r.



„Czytanie łączy pokolenia”

I edycja

Dzień czytania „Chłopów” Wł. St. Reymonta. Uczniowie naszej szkoły i uczniowie VI 
LO w Lublinie. 19.11.2014 r.



Czytanie łączy pokolenia”

III edycja

Uczniowie VI LO w Lublinie. Nowela „Za chlebem” H. Sienkiewicza. 
09.12.2016 r.



Czytanie łączy pokolenia”

III edycja

Wybrane fragmenty „Listów z Afryki” i w „Pustyni i w puszczy” 
czytają uczniowie naszej szkoły i VI LO w Lublinie.  09.12.2016 r.



III edycja Akcji Narodowe  Czytanie 

„Trylogii” Henryka Sienkiewicza

.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lublinie i innych szkół lubelskich czytali w PBW im. 

KEN wybrane  fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza (06.09.2014 r.)



IV edycja Akcji Narodowe

Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lublinie i innych szkół lubelskich czytali w PBW im. KEN 

wybrane  fragmenty „Lalki” B. Prusa (05.09.2015 r.) 



Klub Dobrej Książki

Prelekcja z prezentacją multimedialną p. Joanny Tarasiewicz wprowadzająca 
do projektu edukacyjnego „Jan Paweł II przyjaciel młodzieży i opiekun 

rodziny”. 15.10.2014 r.



Klub Dobrej Książki

„John Roland Reuel Tolkien – Hobbit czyli niezwykła podróż”- 28.10.2015 r.



Klub Dobrej Książki

„Baśnie braci Grimm dla dzieci i nie tylko”-
03.11.2016 r. 



Klub Dobrej Książki

„Habit i miecz czyli o Krzyżakach 
H. Sienkiewicza”- 23.02.2017 r. 



Klub czytelniczy  „Reedcom”

w Filii nr 19 MBP

„Matka Teresa z Kalkuty”-26.09.2016 r.



Klub czytelniczy  „Reedcom”

w Filii nr 19 MBP

„I książki mają swoje losy” – 03.10.2016 r.

Tydzień Zakazanych Książek.



Klub czytelniczy  „Reedcom”

w Filii nr 19 MBP

„Bob Dylan – Literacka Nagroda 
Nobla” - 05.12.2016 r. 



Klub czytelniczy  „Reedcom”

w Filii nr 19 MBP

„Prezydenci miasta  Lublina” – prelekcja z prezentacją multimedialną    
p. Haliny Danczowskiej z okazji rocznicy 700. lecia miasta Lublina  

!3.02.2017 r. 



Klub czytelniczy  „Reedcom”

w Filii nr 19 MBP

„2017 Rokiem Józefa 
Piłsudskiego” - 09.03.2017 r. 

Uczennice klasy 2d oglądają 
wystawę na temat Józefa 
Piłsudskiego.



Noc bibliotek

w Filii nr 19 MBP

Noc bibliotek. 05.2013 r. 
Uczennice klasy 3b prezentują 
seniorkom zadanie z projektu 
edukacyjnego na temat powstania 
styczniowego. Mapa myśli.



Noc bibliotek

w Filii nr 19 MBP

Prezentacja stroju ludowego podczas 
Nocy Bibliotek przez  uczniów 
szkolnego zespołu  folklorystycznego. 
05.2014 r.

Oskar Kolberg – montaż słowno -
muzyczny w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum nr 1.



Noc bibliotek

w Filii nr 19 MBP

Uczniowie klasy 1b Gimnazjum nr 1 
czytali wiersze   z tomiku „Święty 
naszych czasów. Jan Paweł II – Papież 
Polak.” P. I. Ciesielskiej Piech.

Noc Bibliotek w piątkowy, weekendowy 
wieczór 08.05.2015 r.



Noc bibliotek

w Filii nr 19 MBP

Młodzież przedstawiła montaż 
zatytułowany „Z najpiękniejszych kart 

dzieł Henryka Sienkiewicza”.  Scenariusz wzbogacony został 
fragmentami ekranizacji filmowych. 

13.05 2016 r. 



Konkurs recytatorski 

Mój ulubiony poeta

I edycja. Uczniowie  recytowali wiersze 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. I edycja. Do pierwszego konkursu 

przystąpiło 19 uczniów. 



Konkurs recytatorski 

Mój ulubiony poeta

3 edycje odbyły się w październiku Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek 
Szkolnych – 2014, 2015, 2016 roku.



Konkurs recytatorski 

Mój ulubiony poeta

II edycja.  Wiersze Karola Wojtyły i Jana Twardowskiego.  Uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 40 i naszej szkoły.



Konkurs recytatorski 

III edycja

Wiersze o jesieni grupy poetyckiej „Skamander” oraz innych poetów
polskich i zagranicznych.



Konkurs recytatorski 

Mój ulubiony poeta

.

Do  uczestnictwa w konkursie 
wychowawcy i nauczyciele 
poloniści wybrali dwuosobowe 
reprezentacje klas 1-3.



Konkurs recytatorski 

I i III edycja

Zwycięzców wyłania jury składające się z przedstawicieli 
Samorządu Uczniowskiego. 

III edycja konkursu 
recytatorskiego 10.2016 r. I edycja konkursu 

recytatorskiego 10.2014 r.



Konkurs recytatorski 

Mój ulubiony poeta

II edycja.  Wiersze Karola Wojtyły i Jana Twardowskiego. Jury- Samorząd 
Uczniowski.26.10.2015 r. 



Konkurs recytatorski 

III edycja

Konkurs od trzech lat jest wpisywany do kalendarza imprez 
szkolnych. 



Spotkanie z poezją 

„Liryczne nastroje”

Spotkanie z poezją pt. „Liryczne nastroje”.
18.11.2016 r. 



Spotkanie z poezją 

„Liryczne nastroje”

Nagrodzone i wyróżnione  
wiersze z  III edycji konkursu 
stanowiły scenariusz spotkania       
z poezją pt. „Liryczne nastroje”.



Spotkanie z poezją 

„Liryczne nastroje”

Spotkanie z poezją pt. „Liryczne 
nastroje”. 18.11.2016 r. 



Konkurs recytatorski 

III edycja

Uczestnicy i zwycięzcy  konkursu recytatorskiego
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 



Szkolny Mistrz Czytelnictwa 

Konkurs wiedzy lektur szkolnych

Pierwszego roku uczestniczyło 23 
uczniów. I edycja. 18.02.2015 r.



Szkolny Mistrz Czytelnictwa 

II edycja

II edycja. 07.03.2016 r. Drugiego roku pisało test 25 uczniów.
W b r. szk. 29 uczniów.



Szkolny Mistrz Czytelnictwa 

Konkurs wiedzy  lektur szkolnych

II edycja. Uczestniczyło 25 uczniów.  
07.03.2016 r. 



Szkolny Mistrz Czytelnictwa 

III edycja

Celem konkursu jest:
•promowanie czytelnictwa wśród naszych uczniów,
•poszerzanie wiedzy ze znajomości wybranych lektur omawianych na
lekcjach języka polskiego,



Szkolny Mistrz Czytelnictwa 

III edycja

W konkursowe szranki w b r. szk. 
stanęło 29 uczniów.

Wyróżnienie w konkursie. 
Dyplom i słodkości. 



Szkolny Mistrz Czytelnictwa 

III edycja

Honorowy patronat nad naszym 
konkursem objęła w b r. szk.  PBW im. 
KEN  w Lublinie .

Laureatka III edycji konkursu.



Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych uczniów 

Czytanie łączy  
pokolenia

• Poznają nowe powieści, twórczość pisarzy podczas imprezy 
czytelniczej „Czytanie łączy pokolenia”.

Czytanie łączy  
pokolenia

• Poprawnie i pięknie czytają wybrane fragmenty dzieł literackich 
dostarczając publiczności wielu wrażeń artystycznych.

Szkolny Mistrz  
Czytelnictwa

• Utrwalają i poszerzają wiedzę ze znajomości szkolnych lektur 
(dodatkowa powtórka).



Czytanie łączy pokolenia”

III edycja

Wybrane fragmenty „Listów z podróży do Afryki” i w „Pustyni i w puszczy” 
czytają uczniowie naszej szkoły i VI LO w Lublinie. 09.12.2016 r.



Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych uczniów

Spotkania

• Poszukują i wybierają z wielu tomików ulubionego poety wiersze, 
które im się podobają i  prezentują je publiczności.

z poezją

• Poznają zbiory biblioteki, nabywają umiejętności korzystania             
z aparatu naukowego książki (indeksy, spis treści), wyszukiwania 
potrzebnych wierszy w zasobach Internetu.

• Wykazują się wrażliwością na wybrany tekst, interpretują wiersze, 
tekst prozy wykazują się umiejętnościami używania środków 
ekspresji (tempo, melodia, rytm, modulacja głosu, intonacja).



Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych uczniów

Wykazują się twórczą 
postawą wobec tekstu             
i aktorskimi talentami.

Doskonalą 
umiejętności 

występowania przed 
publicznością. 



Czytanie łączy pokolenia”

II edycja

Kawiarenka literacka  uprzyjemniła czas, czytającym uczniom, seniorom 
i rodzicom. Publiczność II edycji „Czytanie łączy pokolenia”.



Dla środowiska szkolnego

Nauczyciele, uczniowie, rodzice, 
zaproszeni goście (widownia) 

przysłuchiwali się interpretacji tekstów 

w wykonaniu seniorów, uczniów naszej 
szkoły,  Szkoły Podstawowej nr 2 i SP nr 

40 oraz VI LO Lublinie.

Organizacja dnia wspólnego czytania  
zintegrowała środowisko szkolne.

Konkursy i dzień wspólnego czytania 
zostały wpisane w harmonogram stałych 

działań biblioteki.



Czytanie łączy pokolenia”

II edycja

Kawiarenka literacka uprzyjemniła czas, czytającym uczniom, seniorom i rodzicom.

Publiczność II edycji „Czytanie łączy pokolenia”.



Czytanie łączy pokolenia”

II edycja

Publiczność II edycji „Czytanie łączy pokolenia”.



Czytanie łączy pokolenia”

III edycja

Kawiarenka literacka 0912.2016 r. 

Publiczność III edycji „Czytanie 
łączy pokolenia”.



Podsumowanie

W celu upowszechniania czytelnictwa i rozwijania 
kompetencji czytelniczych wśród uczniów nauczyciele 
bibliotekarze we współpracy z wychowawcami           
i  z nauczycielami przedmiotu w Gimnazjum nr 1 
w Lublinie stosują wiele form pracy pedagogicznej.   
Są to: 

� Dzień wspólnego czytania, 

� Klub Dobrej Książki, 

� konkursy czytelnicze, 

� poranki i wieczorki poetyckie, 

� projekty edukacyjne, 

� spotkania ciekawymi ludźmi, 

� wystawy biblioteczne.



Dziękuję za uwagę


