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Prima Zi Mondială a Cărții din Marea 
Britanie și Irlanda a avut loc în 1997 
pentru a promova lectura pentru 
distracție. După cum își amintește 
fondatoarea Zilei Mondiale a Cărții, 
baroneasa Gail Rebuck, „Am vrut să 
facem ceva pentru a repoziționa 
lectura și mesajul nostru este același 
astăzi ca atunci – că lectura este 
distractivă, relevantă, accesibilă, 
interesantă și are puterea de a 
transforma vieți. .” 

Ziua Mondială a Cărții continuă să 
încurajeze copiii și tinerii să citească 
de plăcere prin munca sa cu autori, 
ilustratori, librării și biblioteci. 
Datorită National Book Tokens, 
editorilor și vânzătorilor de cărți, Ziua 
Mondială a Cărții distribuie acum 
peste 15 milioane de lire sterline 
jetoane de carte pentru Ziua Mondială 
a Cărții copiilor și tinerilor pe an! 

 

Ziua Mondială a Cărții a fost 
creată pentru a celebra cărțile și 
autorii și pentru a încuraja tinerii 
să descopere plăcerea de a citi. 
Anul acesta, acest eveniment 
minunat își aniversează 25 de ani! 
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Lectură Buletin informativ 
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Copiii de anul 6 au scris recomandări de 
carte bazate pe cărțile pe care le-au 
împrumutat de la biblioteca școlii. Nu sunteți 
sigur ce doriți să citiți? Anul 6 poate ajuta! 

  

 

Contactați-ne 

Dacă aveți întrebări despre lectură, vă rugăm să discutați cu profesorul copilului dumneav-
oastră după școală sau să aranjați o întâlnire prin biroul școlii. Alternativ, puteți solicita o 
întâlnire cu domnul Witts sau domnișoara Strachan, liderii englezi. 

Alfabetizare digitală pentru   
Ziua Mondială a Cărții 

Copiii din Etapa Cheie 1 au finalizat o 
alfabetizare digitală bazată pe poveștile 
lor preferate, ca parte a Zilei Mondiale a 

Cărții – foarte      
impresionant! 

 Elevii de F2 au fost îmbrăcați să impresioneze! 



La       
Sidmouth, 
povestea 
noastră 
de interes 
pentru   
Ziua 
Mondială 
a Cărții 

2022 a fost „Te cheamă cum?” de 
Kes Gray și Nikki Dyson. 
Povestea este despre animale 
care vor să-și schimbe numele 
pentru că le consideră că numele 
sunt ridicole! Făcând câteva    
cercetări, copiii au fost uimiți să 
afle că toate acestea erau        
animale reale! 

! 

Copiilor le-a plăcut să încerce  
să-și facă propriile reprezentări 
ale animalelor din poveste. 

 

 

 

 

 

 

     

 
Sidmouth Street, Hull, HU5 2JY Phone: 01482 441152 Email: admin@sidmouth.hull.sch.uk  

Twitter: @sidmouthschool www.sidmouthprimaryschool.co.uk Executive Headteacher: Mrs K Roe 

.  

Am participat la un test pentru a 

vedea ce ne putem aminti despre 

animalele din poveste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cât de precis este acest desen al 

blobfish?! Ortografie fonetică     

excelentă de la Charlie (clasa 

Carle) 

— Cum te cheamă? de Kes Gray și Nikki Dyson 
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A poza! Iată o selecție a unora dintre costumele fantastice în care au 

venit copiii pentru a sărbători Ziua Mondială a Cărții! Ce zi grozavă am 

avut – totul în numele poveștilor! 
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