
Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół im. I PLM "Warszawa" w Warce. W ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, którego zasadniczym celem jest propagowanie
czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe w kwocie 15000zł,
 z czego 12000zł to fundusze z budżetu państwa, natomiast 3000zł to wkład organu prowadzącego czyli Powiatu Grójeckiego.
Pieniądze zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych, promocję czytelnictwa oraz zakup elementów wyposażenia do
biblioteki szkolnej. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 444 pozycje książkowe, w tym o 335 egzemplarze lektur szkolnych, książki
historyczne poświęcone historii Polski XX wieku, jak również o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Nowości
zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach
literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwoli uczniom miło spędzić czas, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń,
rozbudza zainteresowania, skłania do dyskusji na temat przeczytanych książek. Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca
dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we
wcielenie owych wskazań.



Nowości w bibliotece szkolnej
Zapraszam do biblioteki szkolnej, w której ostatnio pojawiło się sporo nowości.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

Pierwszy rok wolności- A. Chwalba
A gdyby tak- S. Trojanowska
Agla Alef -R. Rak
Anomalia – Le Tellier Herve
Baśnie Barda Beedlea - Joanne K. Rowling
Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli
Billy Summers- S. King
Blizny przeszłości- K. Mirek
Byk- Sz. Twardoch
Byliśmy łgarzami- E. Lockhart
Całe piękno świata- D. Buczak
Coraz większy mrok- C. Hoover
Córka Generała- M. Witkiewicz
Czarna księga kresów- J. Wieliczka-Szarkowa
Czas niesprawiedliwych- E. Jodko-Kula
Czerwona apokalipsa- P. Szubarczyk
Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie-Natalia de Barbaro
Droga donikąd- J. Mackiewicz
Extasia-C. Legrand
Fakty muszą zatańczyć-M. Szczygieł
Fighter- P. Świst
Gate- L. J. Wiśniewski
Gdzie śpiewają raki- D. Owens
Głusza- E. Mark
Harcerki z Ravensbruck- A. Kwiatkowska-Bieda
Historia, której nie było- A. Jankowiak-Maik
I

Józef Piłsudski 1867-1935- A. Gorlicki
Kajś- Z. Rokita
Katedra- J. Dukaj
Kawarii. Jak rysować naprawdę uroczo- A. Nguyen
Klątwiarze- B. Holly
Klęska imperium Zła rok 1920- A. Nowak
Lalka i perła- O. Tokarczuk
Mentalista- C. Lackberg, H. Fexeus
Miłość w czasach zarazy- G.C. Marquez
Mortalista- MN. Czornyj
Na emocjonalnej karuzeli- K. Bluth
Nas dwoje- H. Miller
Naturalnie i ziołowo 60 przepisów na zdrowie- A. Cegielska
Nauczyciel z getta- M. Escobar
Nemezis- P. Roth
Nie odpisuj- M. Moss
Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze- J. Suchecka
Nigdy nas tu nie było- A. Bartz
Nowa Jadłonomia. Roślinne przepisy z całego świata- M. Dymek
O włos- K. Bonda

Italia dla zielonych- A. Rokicka
Jadłonomia po polsku- M. Dymek
Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika-S. King
Jesteśmy twoi- A. Ficner-Ogonowska



Polska nowoczesność Genealogia
Powiem ci coś- P. Adamczyk
Pozwól, że ci opowiem…bajki, które nauczyły mnie, jak żyć- J. Bucay
Później- S. King
Projekt Riese- R. Mróz
Pszczoły i grom w oddali- O. Riku
Rdza- J. Małecki
Shantaram- D. Roberts
Solaris- S. Lem
Spacerujący z książkami- C. Henn
Szczęście pod świerkami- R. Fiszer
Taki krótki urlop- M. Ulatowska, J. Skowroński
Tam, gdzie milczą róże- P. Er
Te wiedźmy nie płoną- I. Sterling
To może być każdy- K. Zhao
Uzdrowicielka- A. Krawczyk
W pogoni na nazistą Tom 1, 2- J. Jax
W środku jesteśmy baśnią Mowy i rozmowy- W. Myśliwski
Westerplatte- J. Komuda
Wieczna- L. Scottoline
Wieczna wojna- J. Haldeman
Wiosna zaginionych- A. Kańtoch
Wołyń bez litości- Piotr Tymiński

Zimna sprawa- K. Bonda
Złodziejka książek- M. Zusak
Zmarli pamiętają- D. Podworski
Zosia z Wołynia. Prawdziwa historia dziewczynki, która ocaliła żydowskie dziecko
- M. Madejski
Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie- J. Wieliczka-Szarkowa
Życie Violette- V. Perrin
Żywe morze snów na jawie- R. Flanagan

Wstyd- R. Małecki
Wszyscy muszą zginąć- M. Moss
Wykreślanki. Zbiór ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych
 z trudnościami językowymi- M. Borowska
Za horyzont- T. Kieres
Zapomniani żołnierze niepodległości- P. Nehring
Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieść- H.P Lovecraft

Oberża na pustkowiu- D. Maurier
Ona i jej kot- M. Shinkai, N. Nagakawa
Opowiadania bizarne-O. Tokarczuk
Outsider- S. King
Pamiętnik diabła- A. Bednarek
Pan Lodowego ogrodu księga I,II,III- J. Grzędowicz
Pańska szlachecka faszystowska- P.T. Rutkowski
Plac Senacki 6 PM- V. Severski
Po trupach do celu-A. Rogoziński



 
 

Antygona-Sofokles
Bogurodzica i inne zabytki języka polskiego
Boska Komedia-D. Alighieri
Cierpienia młodego Wertera- J.W. Goethe
Droga donikąd- J. Mackiewicz
Dziady-A. Mickiewicz
Dzieje Tristana i Izoldy- J. Bedier
Ferdydurke-W. Gombrowicz
Gloria victis-E. Orzeszkowa
Gra na wielu bębenkach-O. Tokarczuk
Granica-Z. Nałkowska
Hamlet-W. Shakespeare
Iliada-Homer
Inny świat-G. Herling- Grudziński
Katedra-J. Dukaj
Kazania sejmowe- P. Skarga
Kordian-J. Słowacki
Książe nocy. Najlepsze opowiadania-M. Nowakowski
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu
Lalka-B. Prus
Ludzie bezdomni-S. Żeromski

Mistrz i Małgorzata-M. Bułhakow
Mitologia-J. Parandowski
Nad Niemnem- E. Orzeszkowa
Nie-Boska komedia-Z. Krasiński
Odprawa posłów greckich- J. Kochanowski
Odyseja-Homer
Podróżę z Herodotem- R. Kapuściński
Pożegnanie z Marią i inne opowiadania-T. Borowski
Profesor Andrews w Warszawie. Wyspa-O. Tokarczuk
Przedwiośnie- S. Żeromski
Romeo i Julia-W. Szekspir
Rozdziobią nas kruki…Echa leśne- S. Żeromski
Skąpiec-Molier
Stary człowiek i morze-E. Hemingway
Śluby panieńskie- A. Fredro
Wesele-S. Wyspiański
Zemsta-A. Fredro

Lektury szkolne:

Książki zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
 

 Serdecznie zapraszam !!!

Madame-A. Libera



„Spotkanie autorskie z Dominikiem Podworskim” 
W ramach promocji czytelnictwa- klasa 4GTL i 4PTL. Tematem spotkania była pierwsza publikowana powieść pt. " Zmarli
pamiętają". Opowieść z pogranicza jawy i snu. Powieść jest kryminałem pełnym zwrotów akcji i niesamowitych paradoksów.
Pobudza adrenalinę, absorbuje, momentami może przerażać. Wprowadzony jeden element fantastyczny - tak naprawdę nie jest
nim do końca... Bo nikt nie udowodnił, że to nie może się wydarzyć i nie ma prawa bytu! Grupka pięciu znajomych wyjeżdża na
wakacje, aby uciec przed własnymi, osobistymi problemami. "Każdy przed czymś ucieka, ale im szybciej biegnie, tym poważniejsze
stają się jego problemy" - brzmi zdanie autora, streszczające główny wątek tematyczny książki. "Moderatorami spotkania były
uczennice z Koła Miłośników Biblioteki:
 Julia Pyszyńska, Justyna Regulska, Małgorzata Misiek, Oliwia Suska. 
Rozmowa dotyczyła tematyki powieści, zainteresowań autora. Pisarz opowiadał również o tajnikach pracy twórczej.



„PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”
 

Bicie rekordu osób czytających podczas przerw, była to już III Międzynarodowa edycja VII Ogólnopolskiej akcji organizowana w ramach
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz  kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Akcja ma na celu promocję
czytelnictwa wśród  dzieci i młodzieży pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie uczniów do sięgnięcia po książkę 
w każdej sytuacji i każdym miejscu. Wzięcie udziału w akcji polegało na czytaniu książek przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
na każdej przerwie. Niektórzy przynieśli własne książki, a inni wypożyczyli interesujące ich pozycje z księgozbioru bibliotecznego. 
Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 296 uczniów placówki wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły.



Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić- J. Menander – projekt klas: 3 TOI i 2 TL połączony

 z akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przejrzeli zbiory szkolnej biblioteki i odnaleźli wiersze, cytaty

sentencje związane z zawodem nauczyciela, które stały się kanwą oprawy słowno-muzycznej akademii szkolnej.

 Młodzież przedstawiła, jak zawód nauczyciela pokazany jest w literaturze oczami pisarzy i poetów.



 Narodowe czytanie
 

3 września w uroczym parku Muzeum Kazimierza Pułaskiego rozpoczęła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Lekturą odsłony
Narodowego Czytania były "Ballady i romanse" A. Mickiewicza. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Wiersze
z tego tomu ukazują szerokie możliwości pisarskie autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy
świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Balladę „To lubię” czytała uczennica klasy III TOI Małgorzata Misiek wspólnie
z panią Dorotą Kreczmańską, nauczycielką historii. Celem akcji jest propagowanie polskiej literatury.



 „Jak i gdzie czytamy”

Ogłoszony został konkurs fotograficzny propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, pokazywanie nietypowych przestrzeni

czytania. Uczniowie w ramach tego projektu wykorzystali dostępny księgozbiór w naszej szkolnej bibliotece. Prace uczniów

nawiązywały do różnych pozycji książkowych, wykonywane w nietypowych miejscach i sytuacjach, promowały modę na

czytanie i zachęcały innych uczniów do sięgnięcia po książkę.  Celem konkursu którego nagrodzone prace można było

obejrzeć na korytarzu szkolnym, było pokazanie innym osobom, że książka  kreuje modę na czytanie w wielu miejscach,

wpisanie w porządek dnia czynności czytania, uczynienie z książki przedmiotu koniecznego do życia który stanie się nawykiem

i przyjemnością.



„Książkowa lista przebojów”
 

Akcja, która odbyła się w naszej szkole w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Propozycje do
„Książkowej listy przebojów” uczestnicy składali na kartach zgłoszeń w czasie lekcji wychowawczych na ręce uczennic Koła
Miłośników Biblioteki. Każdy głosował tylko raz, dzięki czemu wybory były wyjątkowo przemyślane. W głosowaniu wzięło
udział 298 uczniów. 
Spośród głosujących wylosowano dwie osoby, które otrzymały nagrody książkowe – jest to Natalia Jagiełło- kl. 3TOI 
i Jakub Dragowski kl. 1A
Akcja miała na celu promocję czytelnictwa i zainteresowanie książką, uzyskanie informacji na temat najchętniej czytanych
przez młodzież książek, ich ulubionych autorów oraz preferowanych gatunków literackich.

A oto lista książkowych hitów:
 

1. Seria „Wiedźmin”- Andrzej Sapkowski    
2.  „Harry Potter”- J.K. Rowling
3 .„Oskar i pani Róża”– Eric Emmanuel Schmitt
4.„Okrutny Książe”- Holly Black
5. „To”- Stephen King
6.„Gwiazd naszych wina” – John Green
7.„Opowieść wigilijna” – Charles Dickens
8. „Zwiadowcy”- John Flanagan
9. „Złodziejka książek” – Markus Zusak
10.„Szklany Tron”- Sarah J. Maas



Książka dla przedszkolaka
 

Uczniowie klasy 3 TL w ramach projektu odwiedzili Przedszkole samorządowe w Warce popularyzując czytelnictwo wśród

dzieci. Czytali przedszkolakom bajki, pokazując jak piękny może być świat książki. Dzieci z zainteresowaniem słuchały, zadawały

pytania, a każda wizyta kończyła się uśmiechem na twarzy zarówno przedszkolaków jak i uczniów. Mamy nadzieję,

 że obcowanie z książką od najmłodszych lat przyniesie w przyszłości samo dobro, wrażliwość i empatię.



"Narodowe święto niepodległości"
 W związku z Narodowym Świętem Niepodległości nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję pt. „Szkoła do hymnu” .

W ramach tej akcji dnia 10 listopada uczniowie ze wszystkich klas wraz z nauczycielami uroczyście zaśpiewali 4 zwrotki „Mazurka

Dąbrowskiego”. W ten sposób uczciliśmy pamięć tych, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość. W 2022 roku obchodzimy 104. rocznicę

odzyskania niepodległości. Uczniowie wraz z Panią Dyrektor wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej i złożyli kwiaty pod pomnikiem Braci

Lubert.

Projekt klas I THh i I TI w dniu 16 listopada zakończony akademią z Okazji Odzyskania Niepodległości, uczniowie przejrzeli zbiory szkolnej

biblioteki i przygotowali spektakl w oprawie słowno-muzycznej którego hasłem były słowa Edwarda Łojana: "Polsko, Ty zawsze wiernych

miałaś synów!" Nasza młodzież z dumą wyrecytowała wiersze sławiące walkę i bohaterskie czyny naszych narodów oraz pięknie

zaśpiewała pieśni patriotyczne, upamiętniając to jakże ważne wydarzenie.



 Lekcje biblioteczne „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” 

 

Celem projektu było zapoznanie z podstawowymi technikami zapamiętywania, czyli nie taka nauka straszna,

połączone z warsztatami. Na koniec których poszczególne grupy reprezentowały wykorzystaną przez siebie technikę 

 zapamiętywania dla pozostałych grup. W projekcje udział brały klasy 



"Zarażamy Czytelnictwem"

W ramach  projektu uczniowie klasy 4 PTH mieli wypożyczyć książkę ze szkolnej biblioteki i napisać recenzję, 
"Wyobraź sobie, że reklamujesz książkę". Prace uczniów zostały wyeksponowane w gablocie na korytarzu. Efektem tego działania jest

zainteresowanie części młodzieży czytelnictwem, czego dowodem są kolejne wypożyczone przez nich książki.



 „Wymień się książką”
 

Wymień się książką to akcja mająca na celu upowszechnianie czytelnictwa. Tym razem chodzi o to aby wymieniać się

książkami. Akcja czytelnicza przypomina, że książka czytana żyje dłużej, akcja  przynoszenia i dzielenia się swoimi

książkami przez uczniów i pracowników szkoły.



Najaktywniejszy czytelnik i najlepiej czytająca klasa 
w Zespole szkół im. I PLM „Warszawa” w Warce

 

Najaktywniejszy czytelnik i najlepiej czytająca klasa”- konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa, kształtowanie nawyku

regularnego czytania oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich. Uczniowie indywidualni i klasy mogą

zdobyć nagrody rzeczowe za najlepsze wyniki w czytelnictwie. Tytuł najaktywniejszego czytelnika miesiąca w listopadzie

otrzymała Weronika Gos uczennica klasy 4 PTH, która wypożyczyła i przeczytała 7 książek. 

Weronika otrzymała nagrodę rzeczową.

 Gratulujemy i zapraszamy do zabawy w kolejnych miesiącach!

 
    „Czytanie może być fascynującą pasją,    
  a książka najlepszym przyjacielem, jakiego tylko można sobie wymarzyć.”

 
 



 Konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo

Ogłoszony został konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo. Uczniowie w ramach tego projektu wykorzystali dostępny

księgozbiór w naszej szkolnej bibliotece. Celem konkursu którego prace można było oglądnąć na korytarzu szkolnym było

promowanie czytelnictwa, zachęcenie młodzieży do kontaktu z książką i z biblioteką- rozwijanie talentów plastycznych 

i artystycznych.

Wyniki konkursu: I miejsce- Weronika Gos kl. IV PTH, II miejsce Julia Grabowska kl. I TG, III miejsce Oliwia Suska kl. II TL



Z wielką radością informujemy, że mamy w bibliotece...
...444 nowe książki !!!

Są to przede wszystkim nowości rekomendowane przez uczniów i pracowników szkoły. Wszystkie pozycje zostały zakupione

dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- Priorytet 3.

Radość naszych uczniów jest bezcenna, kiedy widzą tytuły swoich ulubionych autorów.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej!



KONKURS
 "NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA"

Ogłoszony został konkurs plastyczny na najładniejszą ozdobę świąteczną. Uczniowie w ramach tego projektu wykorzystali dostępny

księgozbiór w naszej szkolnej bibliotece. Celem konkursu którego prace wyeksponowane zostały na korytarzu szkolnym było

rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz stworzenie

uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych jak również powrót do tradycji wykonywania ozdób

bożonarodzeniowych, zachęcenie młodzieży do kontaktu z książką i z biblioteką- rozwijanie talentów plastycznych i artystycznych.

Wyniki konkursu:

I miejsce- Wiktor Morawski kl. I TLa

II miejsce- Julia Grabowska kl. I TG

III miejsce- Oliwia Suska kl. II TL



„ Prezentacja Oferty Taniej Książki”

Wydarzenie czytelnicze kiermasz książek z Księgarnią Tuliszków, zorganizowany w ramach promocji czytelnictwa przez bibliotekę,
w Zespole Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce oraz w  hali CeSiR w dniu 6 grudnia podczas Wareckich
Mikołajek. Prezentacja oferty taniej książki to ciekawe tytuły dla każdego czytelnika i promocyjne ceny książek. To doskonała
okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży.
 Akcja miała na celu promocję czytelnictwa i zainteresowanie książką.


