


2 КВІТНЯ – 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДИТЯЧОЇ КНИГИ



Девіз Тижня



ПЛАН ЗАХОДІВ:
1.1.1.1. Акція “Акція “Акція “Акція “Шкільній бібліотеці – від Шкільній бібліотеці – від Шкільній бібліотеці – від Шкільній бібліотеці – від 

родини ”родини ”родини ”родини ”

2.2.2.2. Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс “Найкращий відгук на “Найкращий відгук на “Найкращий відгук на “Найкращий відгук на 

прочитану книгу”прочитану книгу”прочитану книгу”прочитану книгу”

3.3.3.3. Конкурс на Конкурс на Конкурс на Конкурс на кращу книжку -саморобкукращу книжку -саморобкукращу книжку -саморобкукращу книжку -саморобку

4.4.4.4. Діє куточок ремонту книг “Діє куточок ремонту книг “Діє куточок ремонту книг “Діє куточок ремонту книг “Вчись і Вчись і Вчись і Вчись і 

ти як    ти як    ти як    ти як    книгукнигукнигукнигу берегти” берегти” берегти” берегти”

5555. До . До . До . До 205205205205 річниці від дня народження  річниці від дня народження  річниці від дня народження  річниці від дня народження 

М. В. Гоголя М. В. Гоголя М. В. Гоголя М. В. Гоголя – рекламний блок творів – рекламний блок творів – рекламний блок творів – рекламний блок творів 

письменника (бібліотечний урок для письменника (бібліотечний урок для письменника (бібліотечний урок для письменника (бібліотечний урок для 

учнів учнів учнів учнів 6 6 6 6 класу)класу)класу)класу)

6. Підсумки конкурсу “6. Підсумки конкурсу “6. Підсумки конкурсу “6. Підсумки конкурсу “Кращий читач Кращий читач Кращий читач Кращий читач 

року”  року”  року”  року”  серед усіх вікових груп.серед усіх вікових груп.серед усіх вікових груп.серед усіх вікових груп.





Ваші Ваші Ваші Ваші відгуки
відгуки
відгуки
відгуки та  та  та  та книжки-

книжки-
книжки-
книжки-

саморобки 
саморобки 
саморобки 
саморобки буде оцінювати журі. 

буде оцінювати журі. 

буде оцінювати журі. 

буде оцінювати журі. 

Крім змісту оцінюється –

Крім змісту оцінюється –

Крім змісту оцінюється –

Крім змісту оцінюється –

оригінальність

оригінальність

оригінальність

оригінальність

оформлення, ілюстрації 

оформлення, ілюстрації 

оформлення, ілюстрації 

оформлення, ілюстрації 

та все, що вам підкаже 

та все, що вам підкаже 

та все, що вам підкаже 

та все, що вам підкаже 

ваша фантазія.

ваша фантазія.

ваша фантазія.

ваша фантазія.















Твори М. В. Гоголя 

у шкільній бібліотеці







Організація  та виконання заходів у кожному класі покладається на членів бібліотечної ради (учнів-Організація  та виконання заходів у кожному класі покладається на членів бібліотечної ради (учнів-Організація  та виконання заходів у кожному класі покладається на членів бібліотечної ради (учнів-Організація  та виконання заходів у кожному класі покладається на членів бібліотечної ради (учнів-

зв’язкових з бібліотекою) та на класних керівників.зв’язкових з бібліотекою) та на класних керівників.зв’язкових з бібліотекою) та на класних керівників.зв’язкових з бібліотекою) та на класних керівників.



Чекаємо на вашу  активну участь протягом Чекаємо на вашу  активну участь протягом Чекаємо на вашу  активну участь протягом Чекаємо на вашу  активну участь протягом 

тижня! тижня! тижня! тижня! 




