
Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam” 

bicie rekordu czytania w jednym momencie 

czerwiec 2018 r. 

 

 

I. Informacje ogólne  

 

1. Organizatorem głównym akcji „Jak nie czytam, jak czytam” jest redakcja 

miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, w ZSP nr 2 organizatorem jest Biblioteka 

szkolna. 

2. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej  

i gimnazjum ZSP nr 2 w Pleszewie. 

3. Termin akcji: 11 czerwca 2018 r., godz. 11.00, zbiórka klas i nauczycieli (każdy 

nauczyciel odpowiedzialny za swoją klasę) na dziedzińcu szkoły o godz. 10.45 (przy 

furtce, jedna klasa za drugą, rozpoczynając od kl. I a SP). 

 

II. Przedmiot przedsięwzięcia  

 

1. Zorganizowanie akcji masowego publicznego czytania: w wyznaczonym jako termin 

akcji dniu (11 czerwca 2018 r. o godz. 11.00)  

2. Uczniowie z przygotowanymi sylwetkami bohatera  książki Czesława Janczarskiego 

„Jak Wojtek został strażakiem” zbierają się na dziedzińcu szkoły o godz. 10:45. 

3. Nauczyciele otrzymują po rozdania uczniom przygotowany tekst do wspólnego 

czytania (fragment książki Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem” 

4. Uczniowie przebrani za strażaka inicjują początek przemarszu na teren parku 

miejskiego ul. Ogrodową. 

5. W parku każdy z poszczególnej klasy ustawia się jeden obok drugiego wokół stawu, 

tworząc tzw. książkowy łańcuch. 

6. Ok. godz.11.00 każdy uczeń i nauczyciel czyta fragment utworu Cz. Janczarskiego 

„Jak Wojtek został strażakiem” – koordynator czytanego tekstu uczniowie gimnazjum 

7. Ok. godz. 11.10 po przeczytaniu fragmentu uczniowie klas I-III umieszczają sylwetki 

Wojtka na przygotowanych wcześniej platformach. 



8. 11.15 spotkanie z  przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej  w Pleszewie. 

9. 11.15 Zabawy z wodą - pokaz baniek mydlanych. 

10. Przejście pod transparentem, przystawienie pamiątkowej pieczątki na ręce każdego  

z uczestników imprezy. 

11. Godz. 11.30 powrotny przemarsz uczniów z nauczycielami do szkoły. 

 

Uwaga: 

 

1. Wydarzenie jest dokumentowane poprzez filmowanie i fotografowanie, w sposób 

pokazujący frekwencję.  

 

2. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmian  

w regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad przedsięwzięcia. 

 

 

III. Osoby odpowiedzialne: 

Sebastina Richter – Kłopocka, Ilona Szablewska, Przemek Paterka- nagłośnienie 

 

 

 

 

 


