Események az iskolai könyvtárban (2019/2020.)

Photo by Aaron Burden on Unsplash
https://unsplash.com/photos/6jYoil2GhVk
<utolsó megtekintés ideje: 2020. 03. 05.>

szeptember
 a hónap 1. hete: A gyermekek megkapták tankönyveiket, zeneiskolai könyveiket: 331
tanuló 2916 db könyvet kölcsönzött ki
 szeptember 30. A népmese napján hagyományosan meseolvasással nyitjuk. Idén is
követtük az előző évben már jól működő formát: az 5. és 6. osztályosok mondtak mesét
a az 1-2. évfolyamosoknak, akik átjöttek a könyvtárba meghallgatni a meséket, és
rajzoltak is a történetekről. Köszönöm a magyar szakos kollégáknak a felkészítést, ill. a
tanítóknak, hogy a gyermekeket átkísérték a Lévai iskolából!


A 6.b osztályosok olvasnak a kicsiknek

Készül az illusztráció a mesehallgatás alatt

október: Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja

 október 1. hetére esik az Országos Könyvtári Napok elnevezésű program, melynek
jelmondata az idén „A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A
FÖLDÉRT” volt.

A rendezvények közül többe is bekapcsolódtunk:
o a felső tagozatosok internetes feladatsorok kapcsán ismerkedtek a
klímaváltozással, az ökokultúrával, a fenntartható fejlődéssel és az év
élőlényeivel.
o Szelesné Kása Ilona segítségével a Színeskertben résztvevő tanulókkal fát
ültettünk a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár felhívására („Ültess fát, és
olvass alatta!”)



Az olvasóvá nevelés, olvasás megszerettetése e tanévben is hangsúlyos a könyvtár
munkájában. Emiatt tartjuk fontosnak, hogy évről-évre bekapcsolódjunk a megyei
könyvtár által szerevezett vetélkedőkbe:
o A kecskeméti Katona József Könyvtár országos Kölyökolvasó játékában
3 könyvet kell egy év alatt elolvasni, és érdekes feladatsorban számot
adni az olvasottakról. 6 alsós csapat : (2.b, 2.c, 4.b, 6.b) ill. 12 egyéni
jelentkező: (2.a, 5.a, 5.c, 7.a) indult a versenyen.

o Alsósaink 3 csapata pedig a Táltospróba c. vetélkedőn is kipróbálhatja
tudását: itt 9 népmesét kell elolvasniuk, és megoldani a hozzájuk
kapcsolódó feladatlapot

november
 Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IFLA) e tanévben is meghirdette a
Nemzetközi könyvjelzőcsere-programot. Iskolánkból a tavalyihoz hasonlóan 6
osztály (2.b, 4.b, 5.a, 6.a, 7.a, 7.c) jelentkezett a projectbe, akik lelkesen készítettek
könyvjelzőket, és két kivétellel meg is kapták a portugál, horvát és litván partnerek
munkáit (az indiai könyvjelzők, sajnos, ezidáig nem érkeztek meg). A könyvjelzők
mellett mindez lehetőséget teremt arra is, hogy más országokat megismerjünk, hiszen
a könyvjelzők mellett levelek és prospektusok is érkeztek az iskolákból.


A 2.b könyvjelzői elkészültek.

A 6.a megkapta a várva várt litván műveket

 Az anyanyelvi hét döntőinek hagyományosan a könyvtár a helyszíne. E tanévben a 2.
évfolyamos szépolvasó versenyt és felső tagozatosok versenyeinek döntőit rendeztük
itt, melynek során sok szép versnek és jól előadott szövegnek örülhettünk.
 A könyvtári délutánok során októberben egy-egy magyar népmesét olvastunk,
novemberben Adamik Zsolt: Ördögbőr grófja c. meséje került sorra. Mindegyik
meséhez kézműves foglalkozás is tartozott, melyen könyvjelzőt készítettünk.
Köszönöm a napközis kollégák és a pedagógiai asszisztensek segítségét a délutánok
megszervezésében!

Zsuzsa néni csoportja a kész összerakóval

A másodikosokkal könyvjelzőt hajtogattunk

december
 Újdonság volt az idén, hogy Szelesné Kása Ilivel pályázatot hirdettünk
könyvillusztrációkra, amelyen nagyon szép munkákkal örvendeztettek meg a
résztvevők. Az alsó tagozatban már kihirdettük az eredményeket, a felső tagozatban
még néhány osztály rajzaira várunk, és utána hirdetünk győztest. Köszönöm az alsós
kollégák és Ili segítségét a szervezésben!
Az alsós eredmények:
1. évf.
1. helyezett:Bontovics Sára (1.a)
2. helyezett: Paulin Bertalan (1.a)
3. helyezett: Almási Norina (1.a)
2. évf.
1. helyezett: Mócza Zsófia (2.b)
2. helyezett: Egeresi Eszter (2.b)
3. helyezett: Paulin Viola (2.a)
különdíj: Németh Lili (2.a)
4. évf.
1. helyezett: Egeresi Sára (4.b)
2. helyezett: Borbély-Kalócz Tamara (4.b)
3. helyezett: Kiss Laura (4.b), Verebélyi Emese (4.b)
különdíj: Faragó Bianka (4.a), Rádi András (4.a)

Ízelítő az alsósok díjnyertes munkáiból

február
 február 17-én rendezték meg a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
megyei fordulóját a kecskeméti Kocsis Pál SZKI-ben. Iskolánkat három hetedikes
tanuló képviselte:
Molnár Kolos (7.a), Parádi Tamás (7.a) és Varga Réka (7.c). A tanulók nagyon
igyekeztek a felkészülés során, így szépen helytálltak a versenyen.
 február 21-én meghirdettük a könyvtári vetélkedőt, melynek témája a nyári olimpiára
való tekintettel az olimpia. A vetélkedő 5 fordulója rejtvényeket, a szokásos
szövegértési feladatot és keresési feladatokat is tartalmazni fog. A fordulókat
megoldók oklevelet és nápolyit kapnak, az I-III. helyezett pedig könyvet is.

március
 március 6. A könyvtári vetélkedő 1. fordulójának leadási határideje
 március 20. A 2. forduló leadási határideje

