MILÍ ŽIACI,
Vo štvrtok – 30. mája 2019 - sa naša škola zapojí do celoslovenskej
akcie v čitateľskom maratóne
ČÍTAJME SI 2019.
Čítať sa bude v školskej knižnici, aj na hodinách slovenského jazyka
a literatúry.
Žiaci na 1. stupni a piataci sa zúčastnia čítania v školskej knižnici
a budeme si na pokračovanie čítať knihu
Roalda Dahla ČARODEJNICE.
Knihu pre 2. stupeň vyberie p. u . Hriciková, ktorá by uvítala aj váš
výber literatúry.
Minulý rok sa čítania na celom Slovensku zúčastnilo 38 853 detí, čo je
o 7 187 menej ako v roku 2017. Doteraz bol celoslovenský rekord 46 040 detí,
o čo sa budeme snažiť tohto roku.
Ako to bude prebiehať?

Každý žiak, ktorý sa zapojí do čítania, číta 1 stranu v knihe. Za čítanie
dostane záložku a môže sa podpísať na plagát, ktorý bude vyvesený
na vstupných dverách knižnice. Zapísať sa môžu prísť aj žiaci, ktorí
budú čítať v triede.
Nezabúdajte, že čítanie podporuje rozhľad a myslenie , a hádam sa
pridajú k čítajúcim aj tí, ktorí to bežne nerobia. Nikdy nie je neskoro
začať.
Výsledky zavesíme na našu školskú stránku , ale môžete si ich
vyhľadať na internete aj sami. Stačí do vyhľadávača zadať heslo
ČÍTAJME SI 2019 – výsledky.
Tešíme sa na štvrtok!

Ešte jeden oznam:
Už teraz sa dajú na budúci školský rok objednať časopisy. Ponuka
a ceny budú v priebehu týždňa na našej stránke a vyvesené budú aj
na nástenke pri školskej knižnici.
Stačí prísť do knižnice aj s potrebnou sumou a od septembra svoj
časopis dostanete pravidelne v škole.
p. u. Lajošová

AKO TO DOPADLO ?

V čase od 9, 00 do 15,00 hodiny sa v knižnici a na hodinách literatúry
vystriedalo

111 žiakov
našej školy.
Snažil sa naozaj každý, aj ten, komu čítanie veľmi nejde, alebo počas
roka nečíta. Niektorí z vás si našli nanovo aj cestu do knižnice a ja
budem rada, keď sa pridáte viacerí.
Výsledky rekordu si nájdete na stránke:
www.ldi.sk

Budúci rok sa určite zapojíme znova. Dúfam, že sa pridáte!

Mgr. Lajošová Viera

