
Akcja Wspólne Czytanie 

w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem 
 

Od 18 lat w październiku obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 

Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań. Propagowanie zainteresowania książką, 

rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa. Zwrócenie 

uwagi na rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych. 

Tegoroczny miesiąc bibliotek odbywa się pod hasłem „Książka nas łączy”.  

 

 
 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w dniu 25 października 2017 r.  

w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem odbyła się akcja „Wspólne czytanie”. 

Organizatorką spotkania była Dorota Bryska – nauczyciel bibliotekarz tej szkoły. Do wspólnego 

czytania zaprosiła Annę Chudzińską z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. 

Odbiorcami akcji promującej literaturę dla dzieci byli uczniowie klas I-III. Podczas spotkania czytane 

były fragmenty książek. Anna Chudzińska przeczytała uczniom książkę Grzegorza Kasdepke "Co to 

znaczy... po raz drugi", autor w zabawny sposób tłumaczy czytelnikom najpopularniejsze związki 

frazeologiczne, z jakimi spotykają się na co dzień. Dzięki humorystycznym historyjkom najmłodsi 

czytelnicy w niezwykle klarowny sposób mają okazję poznać znaczenie najczęściej używanych 

powiedzeń. Przybliżyła dzieciom postać Grzegorza Kasdepke, który jest autorem wielu popularnych 

książek dla dzieci i młodzieży, pisze również scenariusze programów telewizyjnych. Za swoją książkę 

„Kacperiada, opowiadania dla łobuzów i nie tylko” otrzymał Nagrodę Literacką im. Kornela 

Makuszyńskiego. Z kolei za przezabawną książeczkę „Niesforny alfabet” otrzymał nagrodę dla 

najlepszej książki roku w kategorii literatura dziecięca w plebiscycie WP. Czytana w trakcie spotkania 

książka „Co to znaczy, czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie 

niektórych powiedzeń” również została wyróżniona Nagrodą Edukacja XXI. 

 

      
                 

Anna Chudzińska czyta uczniom książkę  

       Grzegorza Kasdepke „Co to znaczy … po raz drugi”                                                                        Uczniowie klas I-III  

 

 



Kolejne fragmenty książek czytali swoim rówieśnikom, chętni uczniowie z klasy III. Dzieci 

zaprezentowały swoje ulubione historie. Spotkanie stało się okazją do porozmawiania o tym jakie 

pozycje z literatury dziecięcej powinny znaleźć się na półkach w bibliotece szkolnej. Uczniowie 

wymieniali biografie piłkarzy, książki przyrodnicze, przygody Martynki i wiele innych ciekawych 

tytułów. Dzieci wyraziły również chęć zorganizowania kolejnego spotkania, podczas którego 

zaprezentują koleżankom i kolegom swoje ulubione lektury.  

 

 
 

Dzieci czytają rówieśnikom fragmenty swojej ulubionej książki  
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