
W Tygodniu Biblioterapii, który po raz pierwszy jest obchodzony w tym roku 
od 14 do 19 listopada, pod wspólnym hasłem: CZYTANIE  POMAGA, pragniemy 
wspomnieć liczne wydarzenia promujące czytanie i biblioterapię jakie odbywają się w 
naszej szkole. Od lat biblioteka szkolna jest współorganizatorem akcji i zajęć 
biblioterapeutycznych. W tym roku szkolnym zajęcia takie odbyły się w klasie drugiej, 
a ich bohaterem była Calineczka, która wskazała na empatię tak potrzebną w życiu. 
Dzieci wzruszone zachowaniem postaci z baśni Andersena wobec jaskółki, 
opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z pomaganiem innym. Drobne 
gesty pomocy w stronę potrzebujących, zwrócenie uwagi na krzywdę innych to 
wrażliwość jaką wspólnie z wychowawcą klasy panią Iwoną Gargas pragniemy 
pobudzać wśród najmłodszych. 

Calineczka i szewczyk Dratewka przeprowadzili naszych uczniów przez dwa 
konkursy czytelnicze. Znajomość lektury oraz konkurs pięknego czytania były 
głównymi zadaniami tych imprez czytelniczych. Dzieci zdobyły nagrody zarówno 
rzeczowe jak i w formie ocen - ale najważniejszą rzeczą jaką osiągnęły to opanowanie 
umiejętności czytania, która procentuje nie tylko w edukacji szkolnej, ale w całym 
życiu, ponieważ czytanie pomaga. 

Promujemy czytelnictwo nie tylko wśród dzieci ale i rodziców. Zachęcamy do 
czytania w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Wspólnie 
z wolontariuszami z trzecich klas gimnazjum wykonaliśmy łódki z listami dla 
rodziców pierwszaków i zakładki do książek dla ich dzieci z mottem: Książki – okręty 
myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek 
z pokolenia na pokolenie. Codziennie wychowawcy najmłodszych klas czytają swoim 
wychowankom książki, włączając się do programu CZYTAJĄCE KLASY. 
Uczestniczymy w PROGRAMIE poczytajMy organizowanego przez CEO przy 
współpracy PBW w Nowym Sączu. Klub czytelniczy nazywa się Smerfiątka, 
a wolontariusze odwiedzają  dzieci z przedszkola w każdy poniedziałek.  Pod bacznym 
okiem pani Renaty Matusik nie tylko czytają im bajki ale organizują szereg zabaw 
i zajęć plastycznych. 

Wymieniamy się książkami w ramach akcji DAJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE – 
koszyk z tymi książkami w bibliotece jest często przeglądany przez czytelników. 
Również w klasach najmłodszych powstały biblioteczki, w których raz w miesiącu 
wymieniane są książki – a młodzi czytelnicy bardzo często sięgają po nie na 
przerwach. Również wystawy w bibliotece zachęcają do sięgania po książki. Obecnie 
to wystawa prac uczniów klasy pierwszej na podstawie książki Marii Kownackiej 
„Platusiowy pamiętnik” i wystawa baśni braci Grimm w różnych wydaniach.  
Pamiętajmy  CZYTANIE POMAGA !!!!!!               
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