
Noc Bibliotek 2017 

  

Noc Bibliotek w naszej szkole odbyła się 2 czerwca od godz. 19.00-22.00, a jej dalszy 

ciąg nastąpił w dniach 5-9 czerwca, w ramach „Tygodnia Czytania”.   

Akcja przebiegła według zaproponowanego wcześniej programu: 

1.Uczniowie przebierają się i występują jako bohater wybranej książki, opowiadają swoją 

„książkową” historię. 

2. Zabawa plastyczna dla maluchów. 

3. Literacki spacer śladami zabytków okolicy 

-uczniowie w grupach tworzą legendy do wybranych zabytków okolicy, następnie wykonują 

kolaż do legendy 

-wystawa prac uczniów . 

4. Prezentacja najstarszej książki w szkolnej bibliotece: 

    B. Dyakowski ”Sąd nad żabami” 1952 r. 

5. Dorośli czytają dzieciom, a dzieci dorosłym. 

 

Po powitaniu przybyłych spotkanie uczniów, dyrekcji szkoły i nauczycieli nastąpiła 

prezentacja przebranych osób, którzy występowali jako bohaterowie wybranych książek. 

Ponieważ takich uczniów było niewielu, zabawę zmodyfikowano i poproszono uczestników, 

aby opowiedzieli historie wybranego bohatera literackiego, a inni zgadywali, w czyją rolę 

wcieliła się osoby. Było przy tym wiele emocji i dobrej zabawy. Obok znanych postaci z 

książek i lektur pojawiły się nowości. Zuzia z klasy III S.P. zaskoczyła wszystkich 

prezentując wybrane książki z cyklu "Spirit Animals". 

 Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe i ulokowani w różnych 

pomieszczeniach (biblioteka, klasy). 

Uczniowie z klas  0-III wykonywali zadania plastyczne:  najmłodsi otrzymali 

materiały graficzne (ze strony noc bibliotek.org) –na pustej książce mieli narysować o czym 

jest ta książka. Starsi (I-III) dostali na kartkach zaczęte historie rysunkowe, do których 

musieli dorysować ciąg dalszy i pomalować całość. Chętni uczniowie prezentowali swoje 

prace i opowiadali wymyśloną historię. 

Uczniowie z klas IV-V  otrzymali fotografie wybranych zabytków gminy Rachanie, 

takich które nie mają legend. Do tych zabytków musieli wymyślić w grupach 2-3 osobowych 

jakąś legendę. Następnie prezentowali wymyślone opowieści. 

Uczniowie klas VI-III gim. do wymyślonych przez młodszych kolegów legend 

wykonywali w grupach 2- 3 osobowych kolaże, z wykorzystaniem fotografii zabytków i 

starych prac plastycznych (makulatury szkolnej). Wykonane prace plastyczne prezentowali 

zebranym. 

 W dalszej części przedstawiona została najstarsza książka w szkolnej bibliotece, 

książka po którą sięgali dziadkowie i rodzice uczniów: B. Dyakowski ”Sąd nad żabami” z 

1952 r. Książka wzbudziła zainteresowanie po opowiedzeniu fragmentu treści, toteż nie 

daliśmy się prosić, gdy padł wniosek o wspólne przeczytanie dwu pierwszych rozdziałów. 

Był to świetny wstęp do czytania przyniesionych, wybranych książek.  

Na pierwszym miejscu znalazł się fragment najważniejszej dla nas i uniwersalnej w 

swojej wymowie „Biblii” w wersji dla dzieci. Zaprezentowała go Paulinka z klasy III, która 

od przedszkola wiernie towarzyszy wszystkim edycjom Nocnego Czytania w naszej szkole. 

Następnie pojawiły się książki bardziej i mniej znane, a wśród nich polecana „Gorzka 

czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Nie zabrakło autorów dla dzieci i 

młodzieży jak Paweł Beręsewicz, J.K. Rowling, Brandin Mull. Pani Dyrektor tak pięknie 

czytała, że nie tylko uśpiła niektórych, ale przekroczyła umówioną godzinę zakończenia czyli 

22, a rodzice czekali by odebrać swoje pociechy.  



Na koniec uczestnicy otrzymali materiały promocyjne, przesłane przez organizatorów akcji.   

Noc Bibliotek i Nocne Czytanie, to akcje, które w naszej szkole mają kilkuletnią 

tradycję i niezwykle się podobają. Ten niecodzienny sposób promowania czytania dzieciom i 

budowania ich dojrzałości emocjonalnej oraz więzi z dorosłymi zbudowaliśmy na bazie 

programów „ Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Mądra szkołą czyta dzieciom”. Będziemy 

starali się je kontynuować, dopóki zainteresowany nim będzie choć jeden młody czytelnik. Bo 

jak mówi „Biblia” nawet gdyby znalazł się jeden sprawiedliwy, dla niego warto.  

 

   Dziękujemy wszystkim za udział i szczere zaangażowanie.  

 

                        Organizatorki „Nocy bibliotek” w Zespole Szkół w Michalowie: 

                                                                   Barbara Typek i Aurelia Policzkiewicz. 

 

 
 


