
Promocja  czytelnictwa w bibliotece SP 353 

Rok szkolny 2014/2015 upływa pod znakiem czytelnictwa. Na każdym kroku spotykamy się 

z akcjami mającymi na celu popularyzację książek różnego typu, odbywa się wiele akcji 

czytelniczych organizowanych przez różne instytucje i stowarzyszenia. Ogłoszono także 

wiele konkursów, których  bohaterem w większym lub mniejszym stopniu jest książka bądź 

czytelnik. Uczniowie naszej szkoły wykazują dużą aktywnośd i w wielu proponowanych 

formach uczestniczyli. Chciałabym podsumowad udział naszych uczniów w konkursach.  

Pierwsza akcją był konkurs „Bajka i legenda świata z 

życie nam się wplata” zakooczony sukcesem mamy naszej 

uczennicy pani Olhy Lunovej (zajęła II miejsce w kategorii 

plastycznej dla dorosłych). To nagrodzona praca - 

„Poduszka Królewny”.  

 

 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzony w 

październiku to w naszej szkole czas na 

konkursowe zmagania w Maratonie 

Bibliotecznym. Tym razem chętni także 

dopisali (zgłosiło się 19 osób), ale nie wszyscy 

dotarli do kooca konkursowych 

zmagao.(tylko 11 uczniów zakooczyło 

konkurs). Troje uczniów (udział w 4 etapach) uzyskało wyróżnienia: Aleksandra Malioska, 

Mateusz Słoma i Oskar Olejnik.  Zwycięzcami w poszczególnych etapach okazali się: 

Zuzanna Górska – etap I i etap III, Justyna Lejman – etap II, Jan Olszewski - etap IV. Grand 

Prix konkursu zdobyła Zuzanna Górska. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy, nagrody 

i książki. 

 Kolejną dużą akcją  konkursową  były ”Książki naszych marzeo” 

zorganizowane pod patronatem MEN. Udział w konkursie 

zaangażował wielu uczniów ze wszystkich poziomów nauczania. 

W specjalnym głosowaniu wybraliśmy tytuły książek, po które 

chętnie sięgaliby nasi czytelnicy. W konkursie wzięli udział 

uczniowie z kl. IV. 4 c: Amelia Ogórek, Zofia Gołębiewska, 

Wiktoria Czapska,  Sami Kamil Bouzidi,  Wiktor 

Janeczek  i  Zuzanna Górska z kl. 6 b. Zadaniem konkursowym 

było nakręcenie  filmiku (jest dostępny na stronie szkoły w 

grudniowych wiadomościach) 



.Następnym konkursem, jak się okazało zakooczonym miejscem 

wśród 12 równorzędnych nagrodzonych prac, był „Zwierzę i 

człowiek – namaluj mi bajkę”. Do konkursu przystąpiło wielu 

uczniów. Prace 10 autorów okazały się zwycięskimi i stały kanwą 

do opracowania tekstów do konkursowego zbiorku „Historie 

prawdziwe i nieprawdziwe. Człowiek i zwierzę – przyjaźo bez 

granic” Do autorskiej grupy dołączyli ilustratorzy i w ten sposób 

14 osobowy zespół wraz z redaktorem zbiorku stanął w 

konkursowe szranki. Poza dyplomami, nagrodą był udział 

uczestników w Imieninowej gali autora tekstów i ilustratora Pana 

Józefa Wilkonia w kinoteatrze „Atlantic”. 

Wzięliśmy także udział w konkursie Ogólnopolskie wybory książek. 

Nasze wybory odbywały się pod hasłem „Wszystkie książki są nasze. 

Chcemy je mied w bibliotece”. W akcji trwającej od lutego do 13 marca 

uczniowie klas I – VI dokonywali wyborów tytułów do biblioteki Tak 

powstała nasza lista, którą z prezentacją przebiegu wyborów i 

głosowania wysłaliśmy do komisji konkursowej. Prezentacja jest 

dostępna na stronie w marcowych aktualnościach. 

Byliśmy organizatorami Dzielnicowego Konkursu 

Czytelniczego „W świecie wyobraźni” ze znajomości lektury 

„Czerwone krzesło” Andrzeja Maleszki z cyklu „Magiczne 

drzewo”. Etap szkolny odbył się 15.03. 2015 roku. 

Zwycięzcami zostali: 1) Jan Klimowicz, 2) Jan Olszewski, 3) 

Jan Jagodzioski. Chłopcy reprezentowali szkołę w II etapie. 

Indywidualnie Jan Olszewski zajął II miejsce, a nasza 

drużyna zwyciężyła w rywalizacji zespołowej.  

To nie koniec listy konkursów, które jeszcze przed nami W trakcierealizacji są: Konkurs na 

recenzję książki „Wszystkie książki mówią” dla uczniów klas I – II i IV – VI, którego 

organizatorem jest Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wesoła; Plastyczny Konkurs 

Dzielnicowy „Ilustracja do ulubionej lektury” dla klas I – III i IV – VI zorganizowany przez SP 

171; konkurs plastyczny organizowany przez WCIES i Entropię słowa „Martwa natura z 

książką”. Czeka na nas także konkurs wewnętrzny „Smacznie i zdrowo” organizowany 

przez szkolną biblioteke, nauczycieli przyrody i plastyka, którego celem jest kontynuowanie 

działao nad uzupełnieniem „Szkolnej Księgi Kulinarnej”. Liczymy na aktywny udział 

miłosnikow malarstwa i książek. 

Wszystkie te działania popularyzują książkę i czytelnictwo, dlatego cieszy nas aktywnośd 

naszych uczniówa l duża liczba uczestników we wszystkich czekających nas konkursach. 

 


