Sprawozdanie z realizacji projektu
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
„Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”
w roku szkolnym 2019/2020
Nazwa przedszkola/szkoły/biblioteki realizującej projekt:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Śląskich

I.

Zadania obowiązkowe:

Zad.1
Festiwal baśni i legend regionalnych
Stworzenie scenariuszy lekcji j. polskiego( 4-8), a także
edukacji polonistycznej (kl. 1-3) związanych z tematyką
baśni i zrealizowanie ich przez polonistów oraz
wychowawców. Zajęcia dotyczyły gatunku baśni, jej cech
i najważniejszych przedstawicieli oraz samych baśni.
Klasy młodsze rozwiązywał zagadki ratując bajkowa
krainę przed złym czarodziejem. Klasy starsze zajęły się
baśnią o „Brzydkim kaczątku” w kontekście czasów
współczesnych, nietolerancji oraz oceniania ludzi przez
pryzmat wyglądu (zał. nr 2).
Escape room: W świecie baśni i legend. Uczniowie mieli
możliwość wzięcia udziału w emocjonującej zabawie.
Celem było wydostanie się z magicznego świata baśni
i legend, wykonując różne zadania i zagadki dotyczące
znanych publikacji. Pokój można zobaczyć pod adresem:
https://view.genial.ly/5eccf9df572ef10daf3838e1/interactivecontent-w-swiecie-basni-i-legend

Biblioteka znajdująca się w aplikacji Microsoft Teams
publikowała w postaci graficznej cytaty z baśni i legend
(zostały wykorzystane ilustracje z książek znajdujących
się w bibliotece).

Zad.2
Uzyskanie 50% sprawności
Uczniowie SP 13 uzyskali w sumie 271
sprawności na 542 uczniów zapisanych
do placówki. Klasy 1-4 zdobyły 152
sprawności, a klasy 5-8 119
sprawności.

II.

Zadania dodatkowe:

Zad.1

Zad.2

Konkurs recytatorski „Walentynki”14 lutego w SP 13 zorganizowany został
konkurs recytatorski. Uczniowie deklamowali
wiersze o tematyce miłosnej w szerokim tego
słowa znaczeniu. Laureaci reprezentowali
Szkołę na konkursie miejskim zorganizowanym
przez MDK w Siemianowicach. Imprezie
szkolnej towarzyszyły walentynkowe atrakcje
w postaci dekoracji, muzyki i słodkości.

Cykl Imprez czytelniczych tematycznie
związanych z kalendarium dni świątecznych:
- Dzień Czarnego Kota 17 listopada 2020 r.
W bibliotece zagościły koty. Uczniowie brali
udział w quizie o kotach. Mieli możliwość
wypożyczenia książek o tej tematyce (stworzona
została półko-wystawka). Klasy pierwsze
odwiedziła pani bibliotekarka wraz z kotem
Bonifacym. Pierwszaki zostały poproszone
o pokolorowanie obrazków, z których następnie
została zrobiona gazetka biblioteczna.
- Dzień Pluszowego Misia 25 listopada 2020 r. na
długich przerwach można było posłuchać
opowieści o przygodach Kubusia Puchatka.
Uczniów klas I-III odwiedziły pluszowe misie
z którymi zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia.

- „Walentynki” 14 luty 2020 r.
Z okazji dnia zakochanych zorganizowana
została „Randka w ciemno z książką”.
Śmiałkowie wybierali książki, nie wiedząc co
kryje się pod szarym papierem do pakowania.
Niektórym los podarował piękne spotkanie
z literaturą.
- Dzień Ziemi 21 kwietnia 2020 r.
Z tej okazji ochotnicy zamienili się
w ilustratorów. Ich zadaniem było wymyślenie
tytułu książki, związanego z obchodzonym
świętem i stworzenie do niego ilustracji na
okładkę książki.
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 23
kwietnia 2020 r.
Wyzwaniem dla uczniów było udzielenie
odpowiedzi na pytania z zakresu praw
autorskich. Tęskniąc za widokiem uczniów
z książką w ręce, czytelnicy zostali poproszeni
o wykonanie zdjęć gdy czytają (zał. nr 1).

