
Serdecznie wita-
my wszystkich 
naszych najmłod-
szych Czytelni-
ków!  

Oddajemy w Wa-
sze ręce pierwszy 
numer naszej 
szkolnej  

gazetki, której ty-
tuł brzmi 
„Jesteśmy Ra-
zem”. 

Numer ten prze-
znaczony jest tyl-
ko dla Was i Wa-
szych Rodziców.  

Gorąco  

zapraszamy do 
współpracy 
wszystkich chęt-
nych uczniów, 
którzy chcą  

Zaświadczam,  
że uczniowie klasy  
drugiej, wykazawszy 
się rozlicznymi umie-
jętnościami,  
zostali przyjęci 
 do grona czytelni-
ków biblioteki szkol-
nej. 
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Jesteśmy Razem 

W tym numerze: 

Witamy w szkole i 
szkolnej bibliotece 

1 

Pasowanie na czytelni-
ka 

1 

Co można w bibliote-
ce? 

2 

O co prosi książka? 2 

Godziny otwarcia bi-
blioteki szkolnej 

2 

Drodzy Rodzice! 
Co zyska  dziecko 
dzięki wczesnej nauce 
czytania 

3 

Tytuł Czytelnik Mie-
siąca. To warto 
przeczytać 
 

4 

Szkoła Podstawowa  
im. Władysława Ciasia  
w Regnowie 

Ważne tematy: 
☺ Pasowanie na czytelnika 

☺ Prośba ksiązki 

☺ To warto przeczytać 

Zachęcamy  
do czytania! 

Ważne tematy: 

☺ Pasowanie na czytelnika 

☺ Prośba książki 

☺ To warto przeczytać 



• sam wybierać i wy-
pożyczać książki, 

• możesz się uśmie-
chać,  

• czytać czasopisma, 

• przeglądać ciekawe 
książki, 

• możesz myśleć  
i mieć spokój,  

• tutaj zawsze  
chętnie Cię  
widzimy. 

 

ZAGADKA 
Czy to rogal  upieczo-
ny , 
Czy to księżyc  spadł? 
Siedzi sobie w abeca-
dle. 
Co to ? Kto już zgadł? 

7.30 - 14.25 
PIĄTEK                

7.30 - 14.25 
Zapraszamy! 

 

PONIEDZIAŁEK  
7.30. – 15.00 

WTOREK           
7.30 – 11.50 

ŚRODA 
7.30—11.50 
CZWARTEK      
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Zapraszamy do biblioteki szkolnej w godzinach: 

Jesteśmy Razem 

W bibl iotece możesz:   

Sowa symbol mądrości. 

odwracaniu kart. 

• Nie zwijaj cienkiej 
książki w rulon. 

• Nie przełamuj grzbietu 
książki. 

• Nie pisz i nie rysuj w 
książce. 

• Nie czytaj przy jedze-
niu. 

• Nie czytaj leżąc. 

• Nie czytaj przy słabym 
świetle. 

• Myj ręce przed czyta-
niem. 

• Obłóż książkę w papier 
lub folię. 

• Nie zaginaj rogów kar-
tek.  

• Zaznaczaj zakładką 
przerwę w czytaniu. 

• Nie śliń palców przy 

O co prosi książka? 

 



Wasze dziecko po raz 
pierwszy odwiedziło bibliote-
kę szkolną. Mamy nadzieję, 
że razem z wizytą rozpocz-
nie się nowy etap ich życia 
pełen książkowych przyjaciół, 
kolorowych przygód.  

Zwracam się do Was  
z prośbą o zachęcanie  dzieci 
do czytania, zwracanie uwagi 
na poszanowanie książek i 
terminowe zwracanie wypo-
życzonych pozycji, ponieważ 
czekają na nie kolejni czytel-
nicy.  

Zachęcam Rodziców 
do zapoznania się  

z książką Ireny Koź-
mińskiej i Elżbiety  

Olszewskiej 

„Wychowanie 
przez czytanie”. 

 

Nauczyciel-
bibliotekarz 

 
 

Ten artykuł może składać się z 100-
150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić innowa-
cjom, trendom finansowym lub pro-
gnozom; możesz skomentować wdro-
żone procedury lub ulepszenia bądź 
scharakteryzować tempo rozwoju 
firmy. 

W aktualizowanych kolumnach mo-
żesz zawrzeć list od wydawcy, pora-
dy dla czytelników, recenzję książki 
lub prezentację nowych pracowników 
albo cennych klientów. 

Ten artykuł może składać się z 75-
125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to ważny 
etap dodawania zawartości do biule-
tynu. 

Obraz powinien wiązać się z treścią 
przekazu. 

W programie Microsoft Publisher 
znajdziesz tysiące obrazków ClipArt, 
które można importować do tworzo-
nych biuletynów. Możesz też użyć 
specjalnych narzędzi do rysowania 
kształtów i symboli. 

Rok szk. 2018/2019 
 Nr 1 

Nagłówek artykułu w środku 

Drodzy Rodzice! 

Nagłówek artykułu w środku 
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Podpis do obrazu/grafiki. 

„Aby przykuć uwagę czytelników, 
umieść tutaj interesujące zdanie lub 

ciekawy cytat z artykułu.” 



 

Szkoła Podstawowa  
im. Władysława Ciasia  
w Regnowie  

kich jak pierwszy dzień w 
przedszkolu, narodziny ro-
dzeństwa, czy pierwsza wi-
zyta u lekarza. Dzięki Zuzi 
dzieci mają szansę wcze-
śniej poznać i oswoić się z 
nieznanymi sytuacjami. 

 

  

Zachęcamy do czytania.  

Książki z tej serii  
są już w naszej bibliotece. 

„Mądra Mysz” , 
to edukacyjna seria kwa-
dratowych książek dla 
dzieci, w skład której 
wchodzą obyczajowe opo-
wiadania o przygodach Zu-
zi, przybliżające najróż-
niejsze zawody oraz  książ-
ki „Mam przyjaciela…” 
oraz cykl pełen technicz-
nych szczegółów „Maszyny 
i pojazdy”. 
 
Zuzia to rezolutna dziew-
czynka, która towarzyszy 
rówieśnikom w ważnych w 
ich życiu momentach, ta-

Tel.: 468131670 
Faks: 468131670 
E-mail spregnow@gmail. com 

To warto przeczytać! Książki z serii Mądra Mysz” 

„Aby istnieli wielcy 
poeci, muszą być 
wielcy czytelnicy”. 

Zostań „Czytelnikiem Miesiąca  
i Czytelnikiem Roku! 

W tym miejscu zamieszczamy  nazwi-
ska uczniów, którzy otrzymali tytuł 
„Czytelnik Miesiąca”, a na końcu roku 
szkolnego tytuł „Czytelnik Roku”. 

Tytuł ten zdobywa uczeń, który z bi-
blioteki szkolnej wypożyczy i przeczy-
ta  najwięcej książek.  
 Zaznaczamy, że uczeń musi wyka-
zać się znajomością treści wypożyczo-
nych książek. Zapraszamy do czytania 
i życzymy POWODZENIA! 

 
Przyznajemy tytuły 

„ Czytelnika Miesiąca i Czytelnika Roku 


