
 

 

 

 

 

Zrób sobie przerwę od telewizora, 

odejdź na dłużej od monitora, 

bo w bibliotece na Ciebie czeka 

książka - prawdziwy przyjaciel człowieka!  

 



Zapraszam do odkrywania 

wielu przygód i poznania 

bogatego świata literatury. 

 
KSIĄŻKA NAUCZY WAS: 

 

MYŚLEĆ 

                                          ROZUMIEĆ 

       PAMIĘTAĆ 

                            KOCHAĆ I POMAGAĆ 

 

RADZIĆ SOBIE W ŻYCIU. 

W KSIĄŻKACH MOŻNA 

ZNALEŹĆ WSZYSTKO: 

MĄDROŚĆ  / RADOŚĆ  / 

ODPOWIEDŹ NA WIELE PYTAŃ.  

 
 



Ach! BIBLIOTEKARKĄ być ! 

W naszej bibliotece 

jesteście mile widziani. 
W bibliotece także może być bardzo wesoło. 

 

Czy nie zapomnieliście o czymś ? 

Zalegacie z oddaniem książki do biblioteki? 

Przyjdźcie  i zwróćcie książkę,   

wypożyczcie kolejną! 

 



Zawirusowani książką , 

się czyta/ się dzieje. 
 

 

 



 

Oj książko, oj książko, 

cóżeś ty za Pani, że przez ciebie 

ludzie zawirusowani. 

Idziesz sobie z książką śmiejesz się co 

chwila, naraz kichasz lekko i już masz bakcyla. 

Wieczorem choć książka leży od  ciebie, o 

metr, to już wkładasz pod pachę termometr. 

Złorzeczysz, co się tylko zmieści, bo już jest 

blisko czterdzieści. Pod wpływem gorączki 

majaczysz i wrzeszczysz, a lekarz na wizytce 

zapisuje  - TRZEBA CZYTAĆ KSIĄŻECZKI !. 

Chodzi coś po kościach, chodzi coś po krzyżu, 

a gdy wstaniesz z łóżka znów książka w 

pobliżu. Wtedy każdy chory ile tylko lat ma, 

CZYTA, CZYTA i CZYTA KSIĄŻKI  

jak ,,wariat’’. 



W bibliotece i szkole 

                   życie toczy się kołem. 

 

Łapie Cię jesienne zniechęcenie? 

Świat w szarościach skłania Cię do rozmyślań? 

A może krople na szybie zupełnie Cię nie 

obchodzą i po prostu masz ochotę coś 

poczytać lub posłuchać czegoś. 

 

Nie ma złej pogody na 

odwiedzenie biblioteki. 
 



Nocne czytanie 

    Sen nocy jesiennej .  

 

 

Sen o tym, że ktoś 

ofiarował Ci książkę, którą 

czytasz z przyjemnością: 
oznacza miłość, zapewne 

niedługo znajdziesz kogoś 

bliskiego sercu.  

Może kiedy pierwszy raz 
zakochasz się w 

bohaterze z książki… 

 



Konkurs !!! 
Wiem , że chętnie przychodzisz do biblioteki! 

Dziękuję! 

Pokaż, mi że tak jest !  

Rozumiem, że masz dużo nauki, ale może w wolnej chwili 
zechcesz się pochwalić swoimi zdolnościami ? 

Weź udział w proponowanych przeze mnie konkursach – 
masz wybór ! Masz czas do końca listopada !  

Twoja aktywność zostanie nagrodzona oceną z j. polskiego, filozofii … 

Konkurs pt: Śmietanka towarzyska 

1. Dołącz do elity czytających klasykę i zaprezentuj w śmieszny sposób dzieła 

znanych filozofów, literatów, noblistów. Zamieścimy to na stronie szkoły.  

2. Gorączkowo zaczytani – narysuj ilustrację do twojej ulubionej książki i podaj 

nazwę Twojego sposobu na odkrywanie radości czytania. Zamieścimy to na 

stronie szkoły.  

3.  Gorączkowo zaczytani  - napisz wiersz lub napisz wiersz i go zaśpiewaj – 

nagraj się. Zamieścimy to na stronie szkoły.  

4. Gorączkowo zaczytani – napisz recenzję  lub przygotuj wideo recenzję na 

temat ulubionej książki. Zamieścimy ją na stronie szkoły.  

Poinformuj mnie o swojej decyzji i o swoim wyborze  

( temat konkursu) przez dziennik librus, a ja przygotuję dla Ciebie stosowne 

dokumenty związane z udziałem w konkursie. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie, życzę sukcesów w nauce i dużo zdrowia. 

nauczyciel – bibliotekarz  

Grażyna Szymczyk 



 

 

 

 

 

 


