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2014 Η αλλαγή του χρόνου αφορμή για
να αλλάξουμε στάση στα βιβλία
Η είσοδος της νέας χρονιάς τις πιο πολλές φορές είναι μια σημαντική
ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα ή για μια αλλαγή .
Ξεκινάμε λοιπόν να
βλέπουμε τη δανειστική
βιβλιοθήκη με μια νέα
ματιά. Βλέπουμε τα βιβλία σαν μια αφορμή να
μιλήσουμε και να εκφραστούμε ελεύθερα.
Περιμένουμε εσάς, τους
μαθητές που δεν συχνάζετε «κοντά στη γραμματεία» να πλησιάσετε, να
ψάξετε , να διαλέξετε ένα
βιβλίο ως αφορμή , για
να περάσετε στο στάδιο
της δημιουργικής
έκφρασης.
Καθένας από εσάς μπορεί να εκφράσει την

άποψή του για το βιβλίο που διάβασε, να αφήσει τη ζωγραφιά που
εμπνεύστηκε από αυτό
ή να προτείνει ένα τραγούδι που του θύμισε
και θα ήθελε να προτείνει να το ακούσουν
κι άλλοι. Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε
εσείς ένα ποίημα ή λογοτέχνημα που εμπνευστήκατε από το βιβλίο
που διαβάσατε.
Έχουμε ετοιμάσει έναν
χώρο δίπλα στη δανειστική βιβλιοθήκη όπου
μπορείτε να αναρτάτε
τιε σκέψεις και τις δημιουργίες σας … με
ονοματεπώνυμο.
Οι τρεις πρώτοι κάθε
βδομάδας με τις δημιουργίες τους ή τις
σκέψεις τους θα α-

Περιεχόμενα τεύχους:

Άρθρο εσωτερικής 2
σελίδας
Λεζάντα που περιγράφει
την εικόνα ή το γραφικό.

ποτελούν το θέμα της
αφίσας που θα ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Είναι μια ευκαιρία να
ακουστείτε και να προκαλέσετε συζητήσεις
γύρω από αυτό που αγαπάτε και θα θέλατε
να μοιραστείτε με
άλλους!!! Μη νομίζετε
ότι αφορά άλλους …
Αυτήν τη φορά ...αφορά
ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΕΣΑΣ
Περιμένουμε τη συμμετοχή σας.

Γνωριμία με τη βιβλιοθήκη μας
Η δανειστική μας βιβλιοθήκη δημιουργείται από προσφορές
βιβλίων που κάνουμε
όλοι εμείς που αγαπάμε τα βιβλία:

Σήμερα έχουμε καταχωρημένα περίπου
εννιακόσια βιβλία.
Μπορούμε να τα κάνουμε 1000;;;;

Μαθητές

Βοηθήστε μας.

Καθηγητές,

Κάθε χρόνο σας περιμένει ένας νέος διαγωνισμός φιλαναγνωσίας

Γονείς ,
Φίλοι του βιβλίου

Θα βρείτε πολλά βιβλία που αποσπάσματά τους διδαχθήκατε στα σχολικά
σας βιβλία.
Ελάτε να σας ενημερώσουμε γι΄ αυτά
και... πολλά άλλα
ακόμη.

Άρθρο εσωτερικής 2
σελίδας
Άρθρο εσωτερικής 2
σελίδας
Άρθρο εσωτερικής 3
σελίδας
Άρθρο εσωτερικής 4
σελίδας
Άρθρο εσωτερικής 5
σελίδας
Άρθρο εσωτερικής 6
σελίδας

Το βιβλίο...
σε ταξιδεύει ;
Σε κοιμίζει;
Σε ξυπνά;
Σε κουράζει;
Σου μιλά;

