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 Wywiad z panią Marią Bakalarz
 Mądra szkoła czyta dzieciom


Nasi ulubieni bohaterowie bajek , wystawki, konkursy…

opiekun- Katarzyna Woś

Wywiad z panią

wychowawczynią świetlicy

Panią Marią Bakalarz

Pani ulubiona książka z dzieciństwa
Bardzo mile wspominam „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren. Zazdrościłam wręcz bohaterom
powieści ich wspaniałych przygód. Marzyłam o poczcie sznurkowej, jaką skonstruowały
siebie dzieci z Bullerbyn. Bardzo chciałam przeżyć choć jeden dzień w tej małej wiosce, gdzie
wszyscy byli dla siebie mili i wiedli spokojne życie.

Pani ulubiona lektura szkolna
Lektur szkolnych była cała masa, i w szkole podstawowej , i w szkole średniej. Najbardziej
mnie poruszyła lektura przeczytana w liceum- „ Medaliony” Z. Nałkowskiej. Obraz wojny jest
w utworze wstrząsający. Oby nigdy takie czasy się nie powtórzyły.

Czy jest jakaś lektura szkolna , do której Pani chętnie wraca?
Lubię wracać do bajek Marii Konopnickiej, szczególnie „ Na jagody”. Pomijając lektury, nie
mogę nie wspomnieć o Biblii- to jest najmądrzejsza książka, wciąż aktualna, zawierająca wiele
mądrości, do której często wracam…
A jakaś nielubiana lektura?
Najmniej lubiłam Pana Kleksa, wydawał się zawsze mało sympatyczny, przypominał mi złego
czarodzieja.

Czy książka przegra z komputerem?
Według mnie nie przegra. Technika w pewien sposób tez popularyzuje czytelnictwo. Są
audiobooki, książki w wersji cyfrowej. Jednak tradycyjna papierowa wersja książki nie jest
zagrożona. Nic tak nie rozwija wyobraźni jak książka! Możemy dzięki lekturze rozwijać
zasób słownictwa. Literatura przyczynia się do popularyzacji pięknej polszczyzny.
Dziękujemy za udzielnie nam wywiadu.
Ja Wam również.

Wywiad przeprowadzili - Lena Skic i Igor Markuszewski

„Mądra szkoła potrzebna od zaraz!”

„Wydaje się, że dzisiaj to właśnie szkoła może i powinna
wziąć na siebie obowiązek przygotowania dzieci do życia. W
końcu każde zdrowe dziecko spędza w niej kilkanaście lat w
okresie swego najbardziej intensywnego rozwoju
umysłowego i społecznego. Szkoła powinna uczyć, jak mądrze
żyć. To będzie wymagać zmiany dotychczasowych celów,
filozofii i praktyki szkoły”.
Cały artykuł na stronie http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/madra-szkolapotrzebna-od-zaraz

Nasi ulubieni bohaterowie bajek …

W ramach akcji AB XXI „Cała Polska czyta dzieciom „koordynator akcji w naszej szkole stara się
przybliżyć bohaterów znanych baśni i bajek. Zdajemy sobie sprawę, że komputeryzacja i cyfryzacja
wywiera ogromny wpływ ma młodych ludzi. Mamy nadzieję, że popularyzacja czytania przyczyni się
do większego zainteresowania książką i nie do końca przegra ona z techniką! Świetlica organizuje też
konkursy literackie- ostatnio wspólnie z p. Bakalarz przygotowałyśmy konkurs na samodzielnie
napisaną baśń, okraszoną własnoręcznie wykonanymi rysunkami. W następnym numerze zamieścimy
najciekawsze utwory.
Dzieci z klas zerowych wykonują malowanki, ilustracje do znanych bajek, na gazetce świetlicowej
pojawiają się znani bohaterowie: Kubuś Puchatek, Calineczka i wielu innych . Ilustracje wykonane
zostały przez dzieci z klas zerowych i klas drugich, niektóre z pomocą wychowawcy.

Gazetkę na korytarzu w sali świetlicowej wykonywały wspólnie dzieci z klas II b, II c, II a i O b

Dziękujemy za uwagę
Opiekun wraz z zespołem

