
„Poczytaj-mi”- zakres działań  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

LP. Działanie Osoba odpowiedzialna 

1. 

Czytanie uczniom klas krótkich tekstów 

(ewentualnie wybranych fragmentów), 

następnie rozmowa nawiązująca do 

przedstawionych treści- wyciąganie 

wniosków, szukanie morału. 

Bibliotekarze lub wychowawcy 

klas  

i wychowawcy świetlicy 

2. 
Wystrój biblioteki i wystawka książek, 

nawiązujące do tematyki innowacji. 
Bibliotekarze 

3. 
Promocja czytelnictwa wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

Bibliotekarze we współpracy  

z dyrekcją. 

4. 
Lekcje biblioteczne pod hasłem 

„Poczytaj-mi” 

Bibliotekarze we współpracy  

z wychowawcami 

5. 

Udział w stałych akcjach bibliotecznych- 

wg odrębnego harmonogramu (w 

załączniku) 

Katarzyna Winiarska, 

Renata Nawrocka 

6. 
Quiz wiedzy o bohaterach szkolnych 

lektur. 
Renata Nawrocka 

7. 
Prowadzenie bloga bibliotecznego 

„Bibliomaniak” 
Katarzyna Winiarska 

8. 
Konkurs plastyczny dla klas 1-3 o 

tematyce czytelniczej. 
Wychowawcy klas 1-3 

9. 
Konkurs literacki dla klas 4-8, związany   

z poznawanymi lekturami. 

Bibliotekarze we współpracy  

z polonistami 

10. 
Zajęcia czytelniczo- artystyczne w 

świetlicy.  
Wychowawcy świetlicy 

11. 
Audycje przez radiowęzeł, związane ze 

świętami bibliotecznymi. 
Bibliotekarze 

12. 
Porady czytelnicze (dobre wybory, 

ciekawe książki, polubić czytanie). 
Renata Nawrocka 

 

Wszystkie działania wychowawcze w klasach, związane z czytaniem (w tym 

tytuł czytanej książki) prosimy zgłaszać do biblioteki szkolnej, w celu 

prowadzenia ewaluacji bieżącej.  

 

Dziękujemy! 

Kasia i Renia 

 



„Nigdy więcej! - nie utracić pamięci” 

(w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej)-  

zakres i harmonogram działań 

LP. Działanie 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

1.  

Udział pocztu sztandarowego SP 5 w miejskich 

obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej i wojny obronnej Polski 

Monika 

Majchrzak 
1 września 2019 r. 

2.  

Inauguracja działań rocznicowych podczas 

rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 (uczczenie 

minutą ciszy ofiar polskiej wojny obronnej 1939 

r.) 

Dyrektor szkoły 2 września 2019 r. 

3.  

Audycje tematyczne: wrzesień 2019 r. „Żołnierze 

Września”;  

kwiecień 2020 r.- miesiąc pamięci, Katyń 

Katarzyna 

Winiarska  

z kl. 8 b 

13 września 2019 r. 

kwiecień 2020 r. 

4.  

„Posłuchaj, przemyśl, wyciągnij wnioski”- 

nauczyciele czytają uczniom (czytanie 

fragmentów tekstów dot. II wojny światowej) 

Wychowawcy, 

Renata Nawrocka 

październik 2019, 

kwiecień 2020 (lub 

inny termin) 

5.  
„Zapal znicz pamięci”;  

dbamy o miejsca pamięci narodowej 

SU (Łukasz 

Malczewski), 

wychowawcy 

listopad 2019, 

kwiecień- maj 2020 

6.  
„Pamiętając o przeszłości, patrzymy  

w przyszłość”- konkurs literacki (na wiersz) 

Nauczyciele 

poloniści 

(wg odrębnych 

ustaleń- do końca 

marca 2020) 

7.  
„Moje miasto 80 lat po wybuchu II wojny 

światowej”- konkurs plastyczny dla 4-8 

Magdalena 

Domagała 
do końca marca 2020 

8.  
„Polskie kwiaty- wyrazem pamięci o ofiarach 

wojny”- konkurs plastyczny dla 1-3 

Wychowawcy 

klas 1-3 
do końca marca 2020 

9.  
„Bohater Września 1939”- karta pracy  

(dla chętnych uczniów) 

Nauczyciele 

historycy 

wrzesień- październik 

2019 

10.  
Akcja Żonkile (wg dodatkowego harmonogramu 

Muzeum Polin) 

Katarzyna 

Winiarska 
kwiecień 2020 

11.  
„Poznać i zapamiętać”- szukamy wojennych 

śladów przeszłości rodziny- zapiski, zdjęcia itp. 

Nauczyciele 

historycy 
do końca marca 2020 

12.  
„Chcemy żyć w pokoju!”- zgoda buduje, 

niezgoda rujnuje- plakat (odezwa pokojowa) 

Wychowawcy 

świetlicy, kl.1-3 
I poł. maja 2020 

13.  
Świadkowie wojennej historii”- zdjęcia  

z domowych zbiorów- konkurs fotograficzny 

Katarzyna 

Winiarska, 
do końca marca 2020 

14.  

„Wojna- przemoc, uprzedzenia. A co dzisiaj?”- 

lekcja wychowawcza o patriotyzmie, tolerancji i 

dojrzałości obywatelskiej 

Wychowawcy 

klas 1-8 
rok szkolny 

 


