
Obchody 100-lecia Ani Shirlej

            „W słoneczny dzień łatwiej jest zachować pogodę ducha i mężnie znosić przeciwności losu” 
                                                                                                                Ania Shirlej

Ania  z Zielonego Wzgórza ukazała się dokładnie 20 czerwca 1908 roku. Z tej okazji planowane są 
międzynarodowe obchody urodzin Ani. Wydawnictwo Literackie z Krakowa, jako wyłączny obecnie 
na polskim rynku wydawca książek L. M. Montgomery, zaprasza na festiwal literacki poświęcony rudowłosej 
Ani.
    W ramach obchodów odbędzie się cykl imprez w Krakowie

 finałowy piknik urodzinowy/ Kraków, Park Jordana, 19.06.2008 r. 11.00-13.00/. W czasie 
imprezy odbędą się zabawy i konkursy., będzie bity rekord liczby osób wznoszących toast 
sokiem marchewkowym za Anię Shirlej.

 Przegląd filmów i przedstawień teatralnych 
 Wystawa książek o Ani w Bibliotece Jagiellońskiej
 Konkurs plastyczny na najciekawszy portret Ani. Najlepsze prace będą wystawione w Bibliotece 

Jagiellońskiej
 Konkurs literacki na życzenia urodzinowe dla Ani

Nasi uczniowie pod opieką nauczyciela- bibliotekarza wzięli udział w konkursie plastycznych ogłoszonym 
przez Wydawnictwo Literackie pt. „Portret Ani z Zielonego Wzgórza” jak również w konkursie literackim: 
„Życzenia urodzinowe”. Wyniki konkursu podamy wkrótce.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat 100-lecia powieści odwiedź strony: 
www.ania.wydawnictwoliterackie.pl/
www.pl.wikipedia.org./wiki/Ania_z_Zielonego_Wzg%C3%B3rza

                        Biblioteka Szkolna SZS nr 1 w Opatowie przy współpracy 
                           z Miejską  i Powiatową Biblioteką Publiczną zaprasza 
                               na imprezę czytelniczą pt „ Urodziny Ani”

Zaplanowaliśmy głośne czytanie powieści oraz konkurs plastyczny: „Ania z Zielonego 
Wzgórza” a także... tort urodzinowy dla Ani 

W dniu 5.06 zaprosimy klasy IV,V i VI na głośne czytanie fragmentów powieści Ania 
z Zielonego Wzgórza w wykonaniu zaproszonych  bibliotekarzy z MiPBP w Opatowie.

W dniu  6.06.2008 roku  zapalimy świeczki na torcie urodzinowym dla Ani Shirlej.
 Odczytane zostaną najpiękniejsze życzenia ułożone przez naszych uczniów. Ogłosimy
również wyniki w konkursie plastycznym.  

http://www.pl.wikipedia.org./wiki/Ania_z_Zielonego_Wzg%C3%B3rza
http://www.ania.wydawnictwoliterackie.pl/


ZAPRASZAMY
NA „URODZINY…

ANI  SHIRLEJ”
W STULECIE POWIESCI

                                                        

PIĄTEK 6 CZERWCA 2008 ROK
POCZATEK IMPREZY DLA KLAS  I-IV
GODZ.10.00 NA  HOLU  GIMNAZJUM

ZAPRASZAMY  TAKZE UCZESTNIKÓW 
KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„ANIA  Z ZIELONEGO WZGÓRZA”


