A Pázmány Péter Utcai Általános Iskola könyvtárának lapja
2005. október 24.
Az Iskolai Könyvtárosok
Nemzetközi
Szervezetének (IASL) elnöke 1999-ben
intézett felhívást az Iskolai Könyvtárak
Világnapjának megszervezésére. Erre 1999.
október 18-án került sor. Azóta minden év
októberének harmadik hétfőjére meghirdetik
ezt a napot, évente más-más témát választva.
2005-ben október 24-én lesz ez a nap,
melynek témája: Kalandra fel!
Az iskolai könyvtáraknak kiemelt szerepe
van az információszerzéshez szükséges
készségek és képességek, illetve az egész
életen
át
tartó
tanulás
igényének
kialakításában.
Ezen a napon a világ különböző iskoláinak
közösségei szerveznek érdekes programokat
a diákok, tanárok, szülők, iskolafenntartók,
önkormányzati képviselők és a sajtó számára
annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet
a könyvtárak fontos szerepére.
A debreceni Vörösmarty Mihály Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény könyvtára, tantestülete és diákjai
felhívással fordultak az ország iskoláinak
könyvtáraihoz,
az iskolák
diák-,
és
tantestületeihez
azzal a
céllal,
hogy
csatlakozzanak
ennek
a
napnak
a
megünnepléséhez.

Az iskola vezetésével, a pedagógusokkal és
a
Könyvbarát
szakkör
tagjaival
megbeszélve, iskolánk ebben a tanévben is
kapcsolódik
az
Iskolai
Könyvtárak
Világnapjának
megszervezéséhez. Ennek
keretében jelenik meg már második
alkalommal könyvtárunk lapja a Több mint
könyvtár, melyben tájékoztatjuk a diákokat
és a szülőket a könyvtár éves programjairól,
a
Könyvbarát
szakkör
terveiről,
könyvajánlásokat
ismertetünk
tanulóink
tollából. Az idei évben arról tudakozódtunk,
hogy melyik az a 6 könyv, amelyre
legszívesebben emlékszik gyerek, szülő,
tanár, azaz elkészítettük iskolánk TOP-6-os
könyvlistáját.
Ezen a napon nyílik kiállítás a Legkedvesebb
könyvem címmel hirdetett könyvborító
pályázatra
beérkezett
munkákból.
A
szavazás folyamatos, eredményt a hét végén
hirdetünk.
Ennek a napnak a tiszteletére tartjuk alsó
tagozatosaink háromfordulós vetélkedőjének
döntőjét reggel 8-kor, valamint a felső
tagozatos tanulóink közül - a jelentkezők
közötti szintfelmérés után - 11 fő játszhat
délután 14h-től a Legyen Ön is milliomos
gyerekváltozatán, melynek díjai a tábla
csokoládétól a pendrive-ig terjednek.

TINI KRIMIK

Vannak könyvek, sokféle könyv. Mindenki mást szeret, mindenki számára
más izgalmas. Vannak könyvek, melyeket gyorsan kiolvasunk, ezeket
ismerem én és ezeket olvasom. Amelyiket nem szeretem azt félre teszem,
mert úgy gondolom, nem érdemes időt szánni rá.
Én eddig úgy gondoltam (és szerintem sok más gyerek is), hogy a krimiket
csak a felnőttek szeretik. A nyomozást, a rejtélyeket, a gyilkosságokat.
Aztán olvastam tiniknek szóló krimiket, és úgy érzem – a krimik jók.
Ugyan kicsit felnőttesek, de a teljes valóságban is megtörténhet.
Ha ezek után kíváncsi vagy a krimikre – érdeklődj a könyvtárban, vagy
vedd meg a könyvesboltokban a sorozat darabjait. Hidd el, nem fogod
megbánni!
A következőket keresd: Anthony Horowitz: Első bevetés
Veszélyes iskola
Titkos szolgálat
Kettes számú közellenség
Sólyom gyémántja
Jó olvasást ! Szólj másnak is, ha tetszett!
Berecz Ákos 6a

K AL A N D É S I ZG A L OM
Kincs után nyomoz a rejtélyes Ördögoromvárban négy jóbarát: Tomi a vár
lakója, Elza, aki a nagymamájánál tölti a szünidőt, és a szomszédjából
Patrícia és annak öccse Krisztián. Tomi sokat tud a vár történetéről:
szellemekről, csatákról, legendákról.
Legizgalmasabb a kincskeresésben az, hogy vetélytársak is akadnak. A
titokzatos „De szeretnék művész lenni” párocska, akik még betörést is
megkísérelnek. Tomiék esze és szíve a helyén van.
Együtt izgulhatunk, hogy sikerrel járnak-e!
A sorozatnak eddig hat kötete jelent meg: 1. A titkos alagút 2. A Titkok
Kapuja 3. Macskaháj és békafű 4. A kincsek kulcsa 5. A várbörtön foglya
6. Sárga madár, zöld mezőben.
A könyveket a könyvtár polcain is megtalálod!
Heidl Anna 6a

Az alsó tagozat éves programtervezete
3ab

4ab

1. Ismerkedés

1. A tavalyi évről áthúzódó feladatok
megbeszélése. Ötletek a programhoz.
2. A szakkör éves programjának megbeszélése.
3-10.Készülés a találkozóra Lázár Ervinnel
-kicsoda Lázár Ervin?
Lázár Ervin darabjának előadása:
(gyűjtőmunka, lexikonhasználat)
- a szerepek ismételt felosztása
- címgyűjtemény készítése
- a szöveg megtanulása
(abc-rendezés)
- helyzetgyakorlatok
- közös olvasás
- jellemek kidolgozása
(értő olvasás, felolvasás)
- jelmezek tervezése
- illusztráció készítés
- díszletek készítése
- könyvborító tervezés
- próbák
- játékos feladatlap megoldása
- jelmezes próba
- ismétlődő szereplők neveinek
- előadás
összegyűjtése
- miért tetszett?
- a munka értékelése
11-13. Az alsó tagozatos iskolaújság készítése - tervezés
a gyűjtött anyag válogatása, rendszerezése
a témafelelősök kijelölése
a riportok elkészítése
fotóanyag gyűjtése, felhasználása
időszerű témák feldolgozása
szerkesztés, nyomdai munkák
az újság terjesztése
a munka értékelése
14-18. Ki mit gyűjt?
a gyűjtemények bemutatása
rendszerezése
válogatása
kiállítás tervezése
készítése
a közös munka értékelése
19-30. A könyvtár titkai
Minden könyvnek van címe.
Ki a szerző?
Ismerjük meg a sorozatokat!
Gyermeklapok
Minerva könyvtári gépi-katalógus
Játékos vetélkedő az elsajátított tudásról
31-33. Az alsó tagozatos iskolaújság készítése - tervezés
a gyűjtött anyag válogatása, rendszerezése
a témafelelősök kijelölése
a riportok elkészítése
fotóanyag gyűjtése, felhasználása
időszerű témák feldolgozása

szerkesztés, nyomdai munkák
az újság terjesztése
a munka értékelése
34. Vidám szakkörzáró találkozás
az éves munka értékelése

A felső tagozat éves programtervezete:
Varázslatos, legendás helyek a Földön : Kíváncsiság – kutatás – kiselőadás

1.

Az elmúlt év áthúzódó feladatai és az idei év programjavaslata.

2. Az Iskolai Könyvtárak Világnapja - helyi programok tervezése
3-6. Örök birodalmak
Az Édenkert
Atlantisz
Camelot
Avalon
7. Az Iskolai Könyvtárak Világnapjára összeállított műsor lebonyolítása.
8 – 13. Időtlen tájakon
Ararát hegye – Törökország
Nílus – Egyiptom
Ayers-szikla – Ausztrália
Fudzsi-hegy – Japán
Gangesz – India
Himalája –Ázsia
14-17. A felső tagozatos iskolaújság tervezése, szerkesztése.
Az elvégzett munka értékelése.
18-25. Teremtő látomás
Sveday palota – Burma
Hagia Sophia – Törökország
Potala – Tibet
Alhambra – Spanyolország
Elsinore – Dánia
Tadzs Mahal – India
Neuschwanstein – Németország
Tiltott város – Peking (Kína)
26-28. Író-olvasó találkozó előkészítése, lebonyolítása. Vendégünk: Varró Dániel
29-33. A felső tagozatos iskolaújság tervezése, szerkesztése.
34. Vidám szakkörzáró találkozás – az éves munka értékelése.

Iskolai Könyvtári Világnap
2005. október 24. (nálunk: okt. 25.)
Az idei év jelszava:

Alsó tagozat: 2005. szeptember 30-tól, 4 fordulós játékot hirdetünk a 3-4.
osztályosoknak. Részletek és jelentkezés a könyvtárban. Döntő: 2005.
október 25.
Felső tagozat: 2005. október 25-én du 14.00 órakor az iskola aulájában
rendezzük meg a Legyen Ön is milliomos, a televízióból jól ismert játék
gyerek-változatát. Részletek és jelentkezés a könyvtárban.
Készítsd el kedvenc könyved borítóját! Rajzpályázat 1-8. osztályosoknak.
Az alsó tagozatosok jelentkezését Németh Ági néni, a felső tagozatosokét
Jelenszky Ildikó néni várja. Tőlük tudhatjátok meg a részleteket.
Eredményhirdetés: 2005. október 25.

2005 a Nagy könyv éve. Szavazhattunk levelezőlapon, telefonon és
Interneten. Még tart a verseny. Az Iskolai Könyvtárak Világnapjára mi is végeztünk
egy kis közvéleménykutatást a diákok, a szülők, a tanárok és az iskolai munkát
segítők között.
Legkedvesebb 6 könyvcímet kellett felírni egy cédulára. Az eredmény a következő:
Tanulói TOP-6
Kiosztott szavazólapok száma: 308
Beérkezett szavazólapok száma: 127
Szavazatot kapott könyvcímek száma: 274
Eredmény:
1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – 58 szavazat
2. Fekete István: Vuk – 46 szavazat
3. Rowling, J.: Harry Potter kötetek – 39 szavazat
4. Gárdonyi Géza: Egri csillagok – 30 szavazat
5. Kästner, Erich: A két Lotti – 28 szavazat
6. Fekete István: Tüskevár – 27 szavazat
Felnőtt TOP-6
Kiosztott szavazólapok száma: 340
Beérkezett szavazólapok száma: 32
Szavazatot kapott könyvcímek száma: 123
Eredmény:
1. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek – 4 szavazat
1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – 4 szavazat
1. Dumas, Alexandre: Monte-Christo grófja – 4 szavazat
2. Dallos Sándor: A nap szerelmese – 3 szavazat
2. Dallos Sándor: Az aranyecset – 3 szavazat
2. Follet, Ken: A tű a szénakazalban – 3 szavazat
2. Hemingway, Ernest: Az öreg halász és a tenger – 3 szavazat
2. Ottlik Géza: Iskola a határon – 3 szavazat
2. Garcia Marquez, Gabriel: Száz év magány – 3 szavazat
2. Szerb Antal: Utas és holdvilág – 3 szavazat

