Tydzień Bibliotek on-line trwa!
Zasmakuj w czytaniu!
8 maja rozpoczął się on Dniem Bibliotekarza,
ale uczyniliśmy go Dniem Czytelnika!
Mam nadzieję, że każdy z Was podjął wyzwanie - w maju
przeczyta chociaż jedną książkę, nie lekturę szkolną, wg
wybranego kryterium:
1. Tytuł to jedno słowo.
2. Czytając tę pozycję, można się uśmiechnąć.
3. Tytuł zawiera pierwszą literę Twojego nazwiska.
Wybór należy do Was!
Zaczynamy drugą część zadań w Tygodniu Bibliotek!
Pierwsze zadanie dla wytrwałych to labirynt. Hasło, które wyprowadzi Cię z labiryntu, to słowa
polskiej noblistki.

Zgodnie z planem naszego, szkolnego Tygodnia Bibliotek, od 13 maja quiz z kodami QR.
Pod kodami ukryte są opisy. Odgadnij kto? lub co? - pierwsze litery ułożone w odpowiedniej
kolejności utworzą hasło.
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15 maja Dzień Niezapominajki – POLSKIE WALENTYNKI
W dosłownym tłumaczeniu niezapominajka, to z języka greckiego „mysie uszko” (mysmysz i us-uszko). W Polsce często nazywana jest niezabudką. To kwiat, który najczęściej
kojarzymy z dzieciństwem, sielskimi widokami i bieganiem po łące. Należy do roślin
ogórecznikowatych, łatwych w uprawie, nie wymagających czasochłonnej pielęgnacji. Dlatego
spotkać go można na wielu kontynentach. Najczęściej spotykamy niezapominajki w kolorze
niebieskim z żółtymi środkami, ale są również białe czy różowe, choć rzadziej występujące.

Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
(…)
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.
Maria Konopnicka

W Dniu Niezapominajki promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność
biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu
zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. Święto zachęca
nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka.
Akcję zapoczątkował redaktor radiowej Jedynki, prowadzący "Ekoradio", Andrzej Zalewski
(zm. 2011) trochę na przekór Walentynkom. Pierwsze obchody odbyły się 15 maja 2002 roku.
KARTKI Z NIEZAPOMINAJKĄ – zrób to sam, podaruj komuś
NIEZAPOMINAJKOWY LIŚCIK – powiedz komuś coś miłego

Wszystkie rozwiązania za tydzień.
Mam nadzieję, że rozsmakowaliście się w literaturze w ten szczególny czas izolacji…

