
Załącznik do artykułu: 

 Światowy Dzień Głośnego Czytania 2019. 10 rok na świecie. 9 rok w naszej szkole. 

 

Głównym punktem  obchodów  ŚWIATOWEGO DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA (WRAD 2019)był maraton czytelniczy  z 

książką „Hebanowe serce” Renaty Piątkowskiej (z cyklu: Wojny dorosłych-historie dzieci) 

• Osoby zgłoszone i zapisane na liście ambasadorów głośnego czytania (17 osób z różnych klas)  czytały na głos 

fragmenty  ww. książki. 

• Maraton czytelniczy rozpoczął się od prezentacji multimedialnej na temat Światowego Dnia Głośnego 

Czytania : 10 rok na świecie. 9 rok w naszej szkole. 

• Po czytaniu przeprowadzono głosowanie na najlepszego ambasadora głośnego czytania. Tytuł najlepszego  

ambasadora  głosnego czytania zdobyła Marcelina Marzyńska-członkini Klubu Przyjaciół Książki.   

• Zanim Dyrektor szkoły Małgorzata Kreft wręczyła ambasadorom głośnego czytania certyfikaty  uczestnictwa 

w obchodach, odbyła się pogadanka na temat czytanej ksiązki i jej autorki sterowana pytaniami nauczyciela 

bibliotekarza. 

Pozostałe punkty obchodów  

• Zajęcia przeprowadzane na godzinach wychowawczych /zajęciach dodatkowych/ zajęciach zintegrowanych  

Z czym musi się zmierzyć hebanowe serce? 

• Testy:  „Sprawdź, co wiesz o uchodźcach? „/”Sprawdź, co wiesz o WRAD? „(do wykorzystania podczas zajęć 

z okazji obchodów WRAD). 

• Wystawki  tematyczne : „Hebanowe serce” Renaty Piątkowskiej, książki z cyklu : Wojny dorosłych-historie 

dzieci , „Rozmawiajmy o uchodźcach” (w holu szkoły przy bibliotece szkolnej ) 

• Dokumentacja pięknej tradycji głośnego czytania w naszej szkole i na świecie: FOTORELACJA (w holu 

głównym), SPRAWOZDANIA z WRAD w naszej szkole (lata 2011-2018), RAPORTY LitWorld (dostępne były do 

wglądu w kąciku czytelniczym ). 

• Prezentacja  multimedialna pt. : ŚWIATOWY DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA -10 ROK na ŚWIECIE, 9 ROK             

w SP nr 6 (na ekranie w holu głównym szkoły ). 

Uwaga! 

• Teczkę z przygotowanymi materiałami do zajęć można było zarezerwować na daną godzinę lekcyjną. 

• Chętni do głośnego czytania podczas MARATONU wpisywali się  wcześniej  na listę ambasadorów głośnego 
czytania . Liczba osób była ograniczona, liczyła  się kolejność  zgłoszeń.  

• INFO o  zbliżających się 1 lutego obchodach  było zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: 
BIBLIOTEKA (kategoria: AKTUALNOŚĆI)  już w miesiącu poprzedzającym obchody. 

• Zaproszenie do udziału w  MARATONIE CZYTELNICZYM  znajdowało się na ulotkach rozdawanych w 
bibliotece (na tydzień przed terminem obchodów ustalonym przez LitWorld) oraz na plakacie głównym 
zamieszczonym  na sztaludze w holu głównym szkoły. 

 

 

 

 

 



 

Lista ambasadorów głośnego czytania na WRAD 2019 w SP nr 6 w Kościerzynie   

1. Marcelina Marzyńska kl. 5b- najlepszy ambasador głośnego czytania   

2. Jessica Polak 4c 

3. Kornelia Dziemińska 5b 

4. Kornelia Kamińska 4b 

5. Nadia Kełpin 4b 

6. Julia Zwara 4b 

7. Julianna Polak 5b 

8. Mikołaj Kowalczyk 4f 

9. Dominika Kroplewska 4e 

10. Adrianna Wera 8c 

11. Maja Rybacka 4a 

12. Wiktoria Panasiuk 4a 

13. Adriana Fojucik 2a 

14. Alicja Kupper 4b 

15. Agnieszka Cichosz 5b 

16. Anna Kroplewska 8c 

17. Julia Kryzel 8c 
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