Ogólnopolska Akcja „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”
Akcja realizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
21 października 2020 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich
przyłączyła się do akcji „Przerwa na czytanie” polegającej na biciu rekordu w liczbie osób czytających
na przerwach. Biblioteka szkolna po raz pierwszy przeprowadziła tą ogólnopolską kampanię
czytelniczą. Najważniejszym jej celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
integracja środowiska lokalnego, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym
miejscu.
W tym wybranym przez nas dniu Dyrekcja, uczniowie, nauczyciele i pracownicy
administracyjni zaangażowali się w akcję czytania, która była prowadzona w trakcie wszystkich
siedmiu przerw międzylekcyjnych. Uczestnicy akcji przynieśli do szkoły ulubione książki z biblioteczki
domowej. Wiele osób wypożyczyło je w bibliotece szkolnej lub publicznej. Dzieci z dumą
prezentowały kolegom wybrane pozycje. Wspólnie przeglądały i czytały fragmenty powieści, baśni i
innych pozycji książkowych. Młodzież także zaangażowała się w akcję czytelniczą, zagłębiała w
cichym czytaniu, albo czytała bajki młodszym uczniom.
W szkole zostały wyznaczone specjalne „strefy czytelnicze” dla młodszych i starszych dzieci.
Uczniowie klas I-III mieli swoje zaciszne kąciki czytelnicze w salach lekcyjnych. Tam wychowawcy
lub inni nauczyciele czytali dzieciom wybrane książki. Na każdej przerwie , w tym śniadaniowej, można
było posłuchać fragmentów ulubionych utworów. Duża grupa uczniów wybrała czytelnię naszej
biblioteki jako miejsce sprzyjające cichemu czytaniu. Miejscem wspólnej lektury stała się też świetlica
szkolna. Tutaj oprócz wychowawców świetlicy pojawiły się uczennice chętne do czytania bajek
najmłodszym. Wychowawcy i uczniowie niektórych klas V, VI, VII na wybranych przerwach
zdecydowali się także na głośne czytanie fragmentów interesujących powieści. W trakcie pozostałych
przerw uczniowie klas IV-VIII czytali w dowolnych miejscach: na korytarzach szkolnych, sali
gimnastycznej, w kąciku czytelniczym przy bibliotece. Bibliotekarze kontaktowali się ze społecznością
szkolną w sprawie organizacji „Przerwy na czytanie”, słuchali propozycji uczniów i pracowników
szkoły. W ten sposób powstał harmonogram czytania w trakcie przerw ,w którym określono czas na
czytanie i miejsca, w których uczniowie spokojnie spędzali przerwę z książką.
Społeczność uczniowska włączyła się aktywnie w reklamowanie ogólnopolskiej akcji „Przerwa
na czytanie”. Uczniowie zbierali informacje na ten temat, wykonane ogłoszenia rozwieszali w
widocznych miejscach w szkole, pomagali wykonać gazetki ścienne zachęcające do bicia rekordu
czytania, wykonywali plakaty wskazujące na zalety czytania oraz promujące książki. Wykonali
planszę, na której wpisywano tytuły ulubionych książek. Ta zabawa cieszyła się dużym powodzeniem
wśród czytelników naszej szkoły, przyciągnęła sporo osób prześcigających się w propozycjach.
Bibliotekarze propagowali akcję bicia rekordu czytania poprzez umieszczanie informacji z jej przebiegu
na ekranie elektronicznej gazetki.
21 października 2020roku ogłoszono w szkole konkursy czytelnicze organizowane przez
bibliotekę szkolną. Dla uczniów klas I-III przygotowano „Konkurs na najpiękniejszą ilustrację do jednej
z przeczytanych książek w trakcie „Przerwy na Czytanie” oraz „Konkurs na zaproszenie dla
kolegi/koleżanki na wspólne czytanie ulubionej książki”. Młodzieży z klas IV-VIII zaproponowano
„Konkurs polegający na przedstawieniu tytułu wybranej książki pod postacią rebusu” oraz „Napisz list
do kolegi/koleżanki, w którym polecasz książkę do przeczytania”.

Kampania czytelnicza „Przerwa na czytanie” przebiegała w miłej atmosferze i przy dużym
zainteresowaniu środowiska szkolnego. W efekcie akcja skupiła 459 osób, a przy okazji pobito
dzienny rekord wypożyczeń - 123 książki i 114 odwiedzin w bibliotece. Najbardziej cieszy nas, że
niektórzy uczniowie wypożyczyli książkę na dłużej, zainteresowali się jej treścią, przyprowadzili do
biblioteki kolejne osoby i dyskutowali na temat książek. Bardzo nam miło, że uczniowie tak licznie
uczestniczyli w biciu rekordu. Podziękowania należą się także zaangażowanej Dyrekcji szkoły, gronu
pedagogicznemu i innym pracownikom szkoły. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zmobilizujemy
się bardziej i pobijemy dotychczasowy rekord.
Akcja czytelnicza była na bieżąco dokumentowana. W czasie jej trwania wykonano sporo
zdjęć.
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