
З 31 31 31 31 березняберезняберезняберезня    попопопо    4 4 4 4 квітня квітня квітня квітня у 

Ревнівській школі відбудеться Ти-Ти-Ти-Ти-

жжжжддддеееенннньььь дитячого читання дитячого читання дитячого читання дитячого читання, більш 

відомий відомий відомий відомий як    Тиждень книги.Тиждень книги.Тиждень книги.Тиждень книги.    

                В рамках  тижня пройдуть такі 

заходи:заходи:заходи:заходи: 

1.1.1.1.    АкціяАкціяАкціяАкція    «Подаруй книгу шкільній 

бібліотеці» ————““““Новинки від кож-Новинки від кож-Новинки від кож-Новинки від кож-

ної дитинкиної дитинкиної дитинкиної дитинки””””    

2.2.2.2.    Куточок ремонту книг Куточок ремонту книг Куточок ремонту книг Куточок ремонту книг “Вчись і 

ти як книгу берегти”    

3.3.3.3.    Конкурс   для читачів шкільної Конкурс   для читачів шкільної Конкурс   для читачів шкільної Конкурс   для читачів шкільної 

бібліотеки бібліотеки бібліотеки бібліотеки “Найкращий відгук на Найкращий відгук на Найкращий відгук на Найкращий відгук на 

прочитану книгупрочитану книгупрочитану книгупрочитану книгу” ” ” ” (серед учнів 

5555————9999класівкласівкласівкласів)    

4.4.4.4.    Конкурс на Конкурс на Конкурс на Конкурс на кращу книжкукращу книжкукращу книжкукращу книжку----

саморобку саморобку саморобку саморобку (2—8 класи)    

5.5.5.5.    ГраГраГраГра----подорож для учнів подорож для учнів подорож для учнів подорож для учнів 2—4 кла-

сів “Подорож казковим потя-

гом”    

6.6.6.6.    Бібліотечний урокБібліотечний урокБібліотечний урокБібліотечний урок для учнів 4 

класу “Книги які знають все”    

7.7.7.7.    ““““Велика казковаВелика казковаВелика казковаВелика казкова    слайдслайдслайдслайд----подорожподорожподорожподорож””””            

Бібліотечний вісник 

Тиждень книги 

 

 Девіз тижня “З книгою—по життю” 

“Посвята першокласників у  читачі” .Посвята першокласників у  читачі” .Посвята першокласників у  читачі” .Посвята першокласників у  читачі” .    
 
Запрошуємо вас взяти участь у захо-Запрошуємо вас взяти участь у захо-Запрошуємо вас взяти участь у захо-Запрошуємо вас взяти участь у захо-
дах, присвячених книзі, проявіть свою дах, присвячених книзі, проявіть свою дах, присвячених книзі, проявіть свою дах, присвячених книзі, проявіть свою 
фантазію та вміння і книга  буде вдя-фантазію та вміння і книга  буде вдя-фантазію та вміння і книга  буде вдя-фантазію та вміння і книга  буде вдя-
чна вам.чна вам.чна вам.чна вам.    
 
Шкільна бібліотека чекає на ваші по-
дарунки 
 
 
Пошкоджені книги чекають вашої до-
помоги у “Книжковій лікарні” 
 
Прочитані книги мріють, щоб про 
них дізналися ВСІ! 
 

 

 

Поличка книжок-саморобок чекає на 
поповнення 
 

Учні початкових класі! Купуйте біле-
ти на казковий потяг! 
 
 
На чнів 4 класу чекають книги, які зна-
ють ВСЕВСЕВСЕВСЕ 
 

Дорогі першокласники!. На вас  з не-Дорогі першокласники!. На вас  з не-Дорогі першокласники!. На вас  з не-Дорогі першокласники!. На вас  з не-
терпінням чекає  шкільна бібліотека!терпінням чекає  шкільна бібліотека!терпінням чекає  шкільна бібліотека!терпінням чекає  шкільна бібліотека!    


