JUHLAT NOSTATTAVAT LUKUINTOA KOKO KOULUSSA
KANSALLISET KIRJAN JA LUKEMISEN PÄIVÄT




Kansallinen Satupäivä 18.10. koulun ja kirjaston yhteistyönä
 Valitkaa luettavia satuja kirjastoammattilaisten kanssa esim. prinsessa-teemalla.
 Versioikaa: Haalikaa kodeista askartelumateriaalia ja
uusiokäyttöä varten. Kirjaston satunurkkaukseen voi
rakentaa satulinnan sanomalehdillä päällystetyistä
maitopurkeista. Askarrelkaa myös kopallinen upeita
kruunuja.
 Lainatkaa rekvisiittaa ja valitkaa musiikkia.
 Kutsukaa paikallislehti mukaan.
 Satupäivään naamiaisasuissa: sisäänastuminen linnaan Prinsessa Ruususen tahtiin. Jokaiselle ennen
porttia sininen rauhallisuuden jalokivi, joka muuttaa
kuninkaallisen arvokkaaksi ja rauhalliseksi satujen
kuuntelijaksi. ("Siirtymäriitin" idea: Agneta MöllerSalmela.) Linnassa satu Prinsessa Ruususesta sekä
Mikko Perkoilan Lohikäärme ja seitsemän prinsessaa
tarinoin, lauluin ja leikein.
Kirjan ja Ruusun päivän 23.4. juhla koululla
 Kytke vapun viettoon kirjallisuusaiheisilla naamiaisilla.
 Kirjavinkkausta
 Kirjallisuusaiheisia yhteislauluja










Henkilökunnan kirjojen ja ruusujen vaihtoja
Näytelmiä
Kirjallisuusdiplomin suorittaneiden palkitsemista
Laajentakaa juhlallisuuksia järjestämällä kokonainen
Kirjan ja Ruusun päivän viikko!
Kirjailijan tai jonkin muun merkkihenkilön juhlavuosi
 Tutustukaa tuotantoon esim. teatterivierailulla.
 Uutisoikaa kirjailijasta ja hänen hahmoistaan koululaisten lehdessä.
 Tehkää tämä kaikki yhteistyötä ammattilaisten esim.
teatterin kanssa.
Muistakaa kirjakielen ja kirjallisuuden isää juhlistamalla kansallista Mikael Agricolan ja suomen kielen päivää!

KOULUN MERKKIPÄIVÄT
”Koulun juhlaviikon tavoitteena on pitää esillä paikallista kirjallisuutta, katsoa elokuvia ja tutustua näyttelyyn koulun vaiheista.” (Pateniemen Lukuinto – Oulu)




Valmistautukaa koulun juhlaan koko lukukauden ajan tutustuen paikallistuotantoon lukemalla, katsomalla elokuvia sekä
vierailemalla näyttelyissä.
Kirjastoammattilaiset kokoavat taustaksi kirjapaketit luokkaasteittain.
Monilukutaitoa korostavan pääjuhlan ohjelmaan voi ottaa
esimerkiksi koulun entisten oppilaiden haastattelun.

KOULUN VUOSIJUHLAT
”Toiveena, että kevätjuhlan Lukuinto-sanoma olisi välittynyt koteihin
kesäloman ajaksi.” (Kaukovainion Lukuinto – Oulu)






Järjestäkää koulun juhla oppilaille ja heidän vanhemmilleen
Lukuinto-teemalla.
Toteuttakaa juhla koulun sijasta vaikkapa kirjastossa tai paikallisessa monitoimitalossa.
Antakaa tarinan muodostaa tapahtuman pohjavire: oppilaiden lukukokemukset lyhytelokuvaksi, nukketeatteriesitykseksi, sarjakuviksi, tanssiksi ja digitarinaksi. Hyödyntäkää teknologiaa pöytäkoneista kannettaviin ja tablet-laitteisiin.
Käsikirjoittakaa juhlaan näytelmä kirjan teeman pohjalta ja
nauttikaa kirjoista syntyneitä tuotosten esittämisestä yleisölle! Kootkaa tilaisuuteen myös oppilaiden maalauksista ja
muista töistä kirja-aiheinen näyttely.

Kehitys ja toteutus: Kehitys ja toteutus: Kilvakkalan koulu ja Ikaalisten
kaupunginkirjasto, Ikaalinen. Kaukovainion koulu ja Kaukovainion
lähikirjasto sekä Pateniemen koulu sekä Pateniemen ja Rajakylän
lähikirjastot, Oulu. Rovaniemen kouluverkosto ja Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemi. Aleksanteri Kenan koulu ja Sompion kirjasto, Sodankylä.

