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W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła uczestniczyła  

w ogólnopolskim projekcie rządowym „Książki naszych marzeń”, 

którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez 

promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 



Na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki  
otrzymaliśmy dotację  w wysokości 1625 zł.  

Dzięki temu księgozbiór wzbogacił się o 116 interesujących książek. 
  



 W październiku z okazji Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych zorganizowano konkurs na wiersz zachęcający 

do odwiedzin w szkolnej bibliotece.  
Wygrali: Aleksandra Dąbek (IIa) i Mateusz Sikora (III). 

KSIĄŻKA 

 

W bibliotece na półeczkach 

mieszka książka i książeczka. 

Książki małe, książki duże 

Kolorowe jak podróże. 

 

Książka to najlepszy przyjaciel 

Książka to kraina fantazji 

Książka to sposób na nudę 

Książka nastrój ci poprawi. 

 

Książka to kopalnia wiedzy 

Książka to moje marzenia 

Książka to świat przygód 

Książka to moja pasja. 

 

W bibliotece książek wiele, 

Więc czytajcie, przyjaciele! 

 

Mateusz Sikora, kl. III 



 W każdym numerze szkolnej gazetki 
„To i Owo” zamieszczano pisane przez uczniów  

recenzje książek ze szkolnej biblioteki. 

W świecie książek 
 Ostatnio przeczytałem ciekawą książkę Pawła Beręsewicza pt. „Tajemnica człowieka z blizną”. 
To powieść detektywistyczna. Akcja związana jest z tajemnicą blizny, znajdującej się na policzku taty 
bohatera powieści. Zagadkę tę próbuje rozwikłać dwunastoletni chłopak o imieniu Janek, usiłujący domyślić 
się przyczyn  dawnej rany. Akcja książki rozgrywa się w 2009 roku podczas wakacji. 
   Najbardziej zaciekawiła mnie przygoda, związana z włączeniem się do odkrywania wspomnianej 
tajemnicy babci Janka - pani Makowskiej. Dość szybko skończyły się możliwości prowadzonego przez 
młodego detektywa „dochodzenia”, gdyż dostępne dla niego źródła informacji (zdjęcia oraz opowieści 
krewnych) zostały wyczerpane. Wtedy postanowił dostać się do skarbnicy szerszej wiedzy, czyli starej szafy, 
stojącej w dużym pokoju. Przeszukanie mebla, skrywającego rodzinne pamiątki, rozpoczął dopiero wtedy, 
kiedy rodziców nie było w domu. Bohater książki, choć był to jego dom, założył rękawiczki kuchenne, by nie 
zostawić śladów. Już po kilkudziesięciu sekundach znalazł coś ciekawego. Było to rentgenowskie zdjęcie kości 
czaszki. Do badania dołączony był wypis ze szpitala w amerykańskim mieście Luton, w stanie Pensylwania. 
Oczywiście był on napisany po angielsku. Jednakże Janek zrozumiał kilka słówek, z których wynikało, że jego  
tato – Stefan Makowski, w Ameryce (podczas zarobkowego wyjazdu, o którym detektyw wiedział już 
wcześniej) miał wypadek. Tylko jaki? Tego właśnie Jasio pragnął się dowiedzieć. Czy chłopiec wraz ze swoją 
babcią odkryli tajemnicę, ukrywaną przez wiele lat  przez Stefana Makowskiego? Przeczytajcie sami! 
 Powieść ta podoba mi się nie tylko dlatego, że opowiada o ciekawych i śmiesznych przygodach 
rodziny Makowskich, ale przytacza też wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat i przybliża czasy Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, które nie są najlepiej wspominane przez bohaterów książki. 

Kajetan Ostrowski, VI 
 



W każdy poniedziałek pani bibliotekarka czytała książki  
dzieciom w świetlicy.  

 



Projekt w klasie Ia: 
Konkurs plastyczny: ilustracja do książki Marii Kownackiej  

pt. „Plastusiowy pamiętnik” 
 

Nagrody: Jagoda Nowak, Oliwia Walentek, Adrian Mucha, Zofia Gucwa, 
Nikola Tomczak, Gabriela Gieniec 



Zorganizowanie w świetlicy  „Dnia Postaci z Bajek” 
 



Projekt w klasie II a: 
Konkurs czytelniczy  
na temat książki  

pt. „Kubuś Puchatek”  
 

I miejsce –  
Nikodem Prokop 
 

II miejsce –  
Karol Bylak, Urszula Wilk  
 

III miejsce –  
Zuzanna Szwajka  
 

Wyróżnienia - 
Matylda Durska,  
Nikodem Koszuliński 



Projekt w klasie II b: 
Konkurs czytelniczy na temat książki Hugh Loftinga  

pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” 
I miejsce – Radosław Kozak 

II miejsce Maja Szykuła 
III miejsce – Jagoda Wojdyło, Oliwia Leśko 

 



Projekt w klasie III: 
Konkurs wiedzy o książce  
M. Krüger pt. „Karolcia” 

 
I miejsce – Tomasz Adamiec 
II miejsce - Julia Lekowska  

III miejsce – Radosław Bereś 
 



Projekt w klasie III: 
Prowadzenie zeszytów, w których uczniowie zapisują  

przeczytane książki 



Klasa V: 
Projekt „Kraje europejskie”  

(na podstawie książek  
ze szkolnej biblioteki)  



Klasa VI: 
Projekt „Zwierzęta świata”  

(na podstawie książek ze szkolnej biblioteki)  



Zorganizowanie szkolnych eliminacji konkursu „Bliżej Wieszcza”. 
Udział w Międzyszkolnym Konkursie „Bliżej Wieszcza”  

o życiu i twórczości A. Mickiewicza (w SP 17). 
 

Maciej Wilk (kl. V) – I miejsce 
Maja Skimina (kl. V) – III miejsce 



Szkolny konkurs recytatorski  
„Poeci – dzieciom” dla klas I-III 

 
I miejsce: 
Anna Szwajka (kl. Ia)  
Urszula Wilk (kl. IIa) 



Zorganizowanie spotkania dla rodziców;  
projekcja filmu edukacyjnego „Wychowanie przez czytanie” 

ZAPROSZENIE 

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza 

Szanownych Rodziców 

na prezentację filmu pt. „Wychowanie przez czytanie”,  

przygotowanego przez Fundację ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom. 

Prezentacja odbędzie się 17 grudnia 2015 roku o godzinie 17.00 w holu naszej szkoły. 

Liczę na Państwa obecność. 

Z poważaniem – 

Elżbieta Szara – nauczyciel bibliotekarz 



Szkolny Konkurs Pięknego Czytania 
  

Uczniowie klas II-III 
I miejsce – Mateusz Sikora (kl. III) 
 

Uczniowie klas IV-VI 
I miejsce – Andrzej Bereś (kl. IV) 
 



Projekt w klasie VI: 
Napisanie recenzji dowolnej książki ze szkolnej biblioteki 

 
 Niedawno przeczytałam książkę Agnieszki Stelmaszyk pt. „Kroniki Archeo. 
Skarb Atlantów”. To druga z dziesięciu części przygód małych archeologów. 
Głównymi bohaterami tej pełnej przygód powieści są dzieci państwa Ostrowskich: 
utalentowana plastycznie Ania i bardzo mądry Bartek. Ważną rolę w utworze odgrywają 
również pociechy państwa Gardnerów: pewna siebie Mary Jane i jej bracia – Jim i Martin. 
Książka opowiada o tych dwóch rodzinach, które postanawiają spędzić wakacje na Krecie. 
Podczas wypoczynku wszyscy świetnie się bawią.  
Pewnego dnia Bartek Ostrowski znajduje na wyspie gemmę ze starożytnym wzorem. 
Okazuje się, ze jest to jedna z pieczęci, prowadzących do Skarbu Atlantów. Chłopiec poznaje 
mieszkankę tamtejszej wioski – Klejto, która włącza się w poszukiwanie skarbu. Na Krecie 
pojawia się grupa archeologów szukających tego samego, co dzieci. Dowódcą poszukiwań 
jest zły Midas, który domyślił się, że mali archeolodzy także szukają skarbu. Złoczyńca 
postanawia wynająć detektywa, który będzie śledził poczynania dzieci i informował go o 
wszystkim. Dzieci muszą złamać tajne szyfry, stawić czoło niebezpieczeństwom i wykazać 
się niebywałą odwagą, by pokonać Midasa i odnaleźć Skarb Atlantów. 
Czy mali odkrywcy pierwsi odnajdą starożytny skarb? A może zły Midas dotrze do niego 
szybciej? Przekonacie się o tym  po przeczytaniu książki „Kroniki Archeo. Skarb Atlantów”. 
Według mnie książka jest znakomita. Akcja trzyma w napięciu do ostatniej strony! 
Zachęcam do jej przeczytania nie tylko młodych czytelników. Uważam, że może 
zainteresować także dorosłych. 
  

Agnieszka Chołody, V 



Przegląd prac: „TAK PISZĄ UCZNIOWIE. 
STUDENT-ŻAK PISZE TAK. PODZIEL SIĘ 
Z INNYMI SWOIM TEKSTEM”. 
Organizator: Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rzeszowie 
 

Mateusz Sikora – I miejsce  
Maja Skimina, Oliwia Leśko, Maciej Wilk, 
Miłosz Ramski – dyplomy i nagrody książkowe 
za udział 



Projekt w klasie Ib 
Konkurs plastyczny: „Ilustracja do wiersza ze szkolnej biblioteki” 

 
Nagrody: Daria Konefał, Milena Ramska, Filip Węgrzyński 
Wyróżnienia: Dawid Cieszyński, Zuzanna Tarnawska, Julian Gniewek, 
Filip Noworól 



Projekt w klasie II b: 
Klasowy konkurs czytelniczy na temat książki „Kubuś Puchatek” 

 
I miejsce – Maja Szykuła 

II miejsce – Antonina Łozińska, Oliwia Leśko 
III miejsce – Dominik Trzyna, Jagoda Wojdyło 



„Wśród bogów i bohaterów na Olimpie” – 
szkolny konkurs mitologiczny 

 
Dwoje uczniów wzięło udział  

w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym 
„Z wizytą na Olimpie”  
– organizator SP 17 

 
Ignacy Ataman – II miejsce  
Karolina Leśko – V miejsce 



V edycja Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania 
 

Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Sikora (kl. III)  
oraz Andrzej Bereś (kl. IV).  

Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 



Przedstawienie „Podróż do Krainy Fantazji” promujące 
czytelnictwo książek, przygotowane przez uczniów klasy III 



Szkolny konkurs plastyczny dla klas I- VI 
 „Ilustracja do ulubionej książki”  

 
Nagrody:  
Daria Sierżęga, Oliwia Walentek, Witold 
Dereń, Maciej Wilk, Weronika Wróbel 



Projekt w klasie IIa o Hansie Christianie Andersenie 
- ilustracja do baśni  
I miejsce – Kacper Kapuściński 
II miejsce Szymon Choma 
III miejsce Paulina Wybranowska i Kacper Legenc 
 
- konkurs opowiadania baśni „Brzydkie kaczątko”, 
I miejsce – Nikodem Prokop  
II miejsce Zuzanna Szwajka 
III miejsce Michał Salach 
 
 
 
 
- obejrzenie prezentacji  
multimedialnej  
„Biografia i twórczość  
Andersena”  



Projekt w klasie V: Polskie legendy 
- opowiadanie wybranego utworu, 
- wykonanie ilustracji do legendy, 
- test pt. „Znam polskie legendy”. 
 

I miejsce- Ignacy Ataman 
II miejsce – Maciej Wilk 
III miejsce – Karolina Leśko 



Impreza czytelnicza: 
Pasowanie 

pierwszoklasistów na 
czytelników 



Świetlicowy drużynowy konkurs wiedzy  
o baśniach i bajkach dla uczniów klas I-III  

 

I miejsce - Zuzanna Szwajka, Urszula Wilk, Matylda Durska  
II miejsce - Weronika Wróbel, Maja Szykuła i Radosław Bereś 



Konkurs Pięknego Czytania  
dla uczniów klas pierwszych 

     
                     I miejsce – Julian Gniewek 

  II miejsce – Emilia Myśliwiec 
                III miejsce – Adrian Piętowski 



Projekt w klasie IV:  
Ilustracja do wybranej baśni  

I miejsce – Martyna Stec 



  

Czytanie bajek, baśni, opowiadań 
przez uczniów klasy VI  
dzieciom w świetlicy. 

  
  
  
  
 



Spektakl pt.: „Baśń nie tylko o smoku wawelskim...” 
 w wykonaniu uczniów ze świetlicy szkolnej  

            
                  



Konkurs na najciekawszą zakładkę do książki  
dla uczniów klas I-VI 

Nagrody: 
Zuzanna Tarnawska  - Ib 
Daria Konefał  - Ib 
Anna Gołojuch  - Ia 
Wyróżnienia:  
Maja Karabanowska  - Ib  
Weronika Wróbel  - IIb 
 



    Zajęcia świetlicowe: „Książka moim przyjacielem”  
wraz z pracą plastyczną pt. „Nasze inicjały”.   


