www.gazeta.ie

www.polskagazeta.ie

Gaz
1t1=
-. �-·-·

-

ŚWiatowy Dzień Książki w Szkole

Równe Szanse Carlow
12 marca 2011 r. Polska
Szkoła RÓWNE SZANSE w
Carlow obchodziła Świa
towy Dzień Książki. W tym
dniu szkoła była pięknie
udekorowana pracami
uaniów. Dzieci brały udział
w wielu ciekawych konkur
sach: plastyanym, literac
kim oraz konkursie
pięknego aytania. Były tei
prezentacje, zabawy i quizy.

Od rana trwały przygotowania do
tego wyjątkowego dnia. Nasze panie
nauczycielki oraz my - starsi ucznio
wie, przygotowaliśmy wystawy prac
dzieci. Prace te brały udział w konkur
sach na projekt okładki ulubionej
książki i oryginalnej zakładki do
książki. Dla starszych uczniów zorga
nizowane zostały konkursy literac
kie:na własny komiks, osobistą
książ(ecz)kę, prywatny wiersz oraz re
cenzję lub reklamę książki.
Wszystkie przygotowane prace zos
tały pięknie wyeksponowane.żeby ro
dzice i goście odwiedzający szkolę
mogli je podziwiać.
Kiedy wszystko było już gotowe, za
prosiliśmy młodszych uczniów (od
klasy 1 do klasy 6) do warsztatu ma
larskiego, gdzie przy pomocy nas seniorów oraz naszych ukochanych,
malowali bohaterów swoich ulubio
nych książek. W mgnieniu oka
powstało mnóstwo prześlicznych i
bardzo pomysłowych „dziel sztuki",
które wspaniale dopełniły nasze
książkowe dekoracje. Po malowaniu
młodsi uczniowie udali się do sali

Paulina i Patrycja opowiadają nam o papirusie i pierwszy
numer 1 na prezentację pod tytułem:
.. Książka dawniej i dziś", przygoto
waną przez klasę gimnazjalną i Panią
Elę Jurek. Wszystkie dzieci bardzo za-

m piśmie

ciekawiła prezentacja (nauczycielki
też), w końcu my- gimnazjum - jes
teśmy specjalistami, jeśli chodzi o
multimedia.
W tym samym czasie pod okiem ko
misji w składzie: Magdalena Kunc,
Agata Miniszew}ka oraz Alicja Bed
narek w sali numer 5 trwał konkurs
pięknego czytania, na który uczniowie
musieli nie tylko nauczyć się dekla
mować. ale także przygotować rekwi
zyt lub strój, odpowiednio pasujący
do prezentowanego fragmentu prozy.
Zarówno w czytanie jak i inne przy
gotowania, dzieci ( i pewnie mamy)
włożyły dużo pracy. Paniom z jury za
brakło słów uznania. Na szczęście
miały dość słodyczy, żeby nagrodzić
artystów. Trzeba przyznać, że dzień
był wyjątkowo udany, zwlaszaa, że
poza słodyczami laureaci konkursów
otrzymają śliczne nagrody książkowe,
jak tylko jury upora się z podjęciem
decyzji.
Po bardzo rozrywkowym dniu- bez
zajęć szkolnych- odbył się Kiermasz
Polskiej Książki. Jak zwykle nieza
wodna księgarnia RENATKA zapew
niła nam wybór książek i książeczek
dla wszystkich. Naszą szkolę odwie
dziło wielu mieszkańców Carlow, któ
rzy przyzwyczaili się już do naszych
kiermaszów. Dużo osób przyszło kupić
książki sobie i swoim dzieciom. W
związku z tym gorąco zachęcam,
żebyście Państwo teraz te książki czy
tali, a zwłaszcza zachęcamy rodziców,
aby codziennie czytali książki swoim
dzieciom, ponieważ to ma ogromny
wpływ na wyobraźnie i rozwój (wiem
z własnego doświadczenia- i mam na
dzieję, że się nie mylę).
Adriana Rozalia S.
- uczennica gimnazjum.

