"Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej
kształcą one swoich czytelników."
Stanisław Konarski
30 października 2015 r. miało miejsce już drugie spotkanie kontynuujące w naszej szkole akcję „Mądra
Szkoła Czyta Dzieciom” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
W tym wyjątkowym dniu uczniowie klas 0- 3 mieli przyjemność wysłuchania fragmentów baśni, które pięknie
przeczytali zaproszeni goście: p. Piotr Leśnowolski Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko, p. Emilia Romanowska
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, p. Leszek Pożyczka Dyrektor ZSO w Natolinie, p. Beata Baryłka
Wicedyrektor ZSO w Natolinie, p. Barbara Arak Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni – Letnisko, p.
Paweł Lenarcik starszy sierżant sztabowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, p. młodszy brygadier Paweł
Fliszkiewicz Naczelnik Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach, p. Doktor Ewa Czerwińska i p.
Elżbieta Krawczyk babcia jednej z uczennic szkoły.
Uczniowie klas 0a, 3a i 1a gimnazjum pod kierunkiem swoich wychowawczyń: p. Dagmary Gajewskiej, p. Anny
Kozik i p. Małgorzaty Rochowskiej, wykazali się niezwykłym talentem aktorskim, prezentując widzom spektakl
propagujący czytelnictwo pt. „Niesamowity sen Hani” oraz recytując wiersze o treści czytelniczej. Tematyka
przedstawienia spodobała się najmłodszym uczniom szkoły. Bohaterowie licznych baśni zostali skrzywdzeni przez
chłopców – Marka i Jacka, którzy niszczyli książki. Zadaniem pokrzywdzonych bohaterów: Kota w butach,
Krasnoludków, Kopciuszka, Pinokia, Czerwonego Kapturka, Sierotki Marysi oraz Jasia i Małgosi było poproszenie
o pomoc Hani, która często odwiedza bibliotekę szkolną i dużo czyta. Hania miała za zadanie założenie Koła
Przyjaciół Książki i zaangażowanie chłopców w prace konserwacyjne zbiorów bibliotecznych.
Podczas spotkania p. Piotr Leśnowolski Wójt Gminy Jedlnia –Letnisko skierował do uczniów ważne słowa na temat
korzyści płynących z czytania oraz wyraził aprobatę i potrzebę przeprowadzania takich akcji w szkołach. Wręczył
również nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona baśń”.
Klasy 0 -1
I miejsce Kinga Kozik z klasy 0a „Mała syrenka”
II miejsce Daria Gałek z klasy 0b „Roszpunka”
III miejsce Zuzanna Sikora z klasy 0a „Calineczka”
Wyróżnienia otrzymali: Karol Jaworski z klasy 0b, Adrian Gałek z klasy 0b i Zuzanna Honkisz z klasy 0a
Klasy 2-3
I miejsce Karolina Czerwińska z klasy 2c „Czerwony Kapturek”
II miejsce Magdalena Markowska z klasy 3b „Bazyliszek”
III miejsce Mateusz Kozik z klasy 2c „Złota rybka”
Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Borkowska z klasy 2a, Patrycja Kutkowska z klasy 3b, Karolina Rzepka z klasy 2c
i Małgorzata Porzyczka z klasy 3b

