Zadanie 3. c. d.
Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy szkolnej
(angażującej lokalną społeczność), której celem będzie rozwijanie i
promowanie czytelnictwa. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych,
plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę
internetową.

Wiosna zawitała także do szkolnej biblioteki, a wraz z nią kolejne,
wydarzenia związane z promocją książek i popularyzacją
czytelnictwa.

Szkolny etap

III Dzielnicowego
Konkursu Czytelniczego

„W Świecie
Wyobraźni”

22 marca 2017 roku uczestnicy konkursu
czytelniczego przystąpili do etapu szkolnego i rozgrywki o
członkostwo w drużynie reprezentującej Szkołę w etapie
dzielnicowym.

Udział w konkursie zgłosiło
20 osób, do rywalizacji
przystąpiło 14 osób.

Eliminacje szkolne wygrała Amelia Ogórek z klasy VI, II miejsce
zajęła Kinga Kalińska z klasy IV, a III miejsce uzyskała Maria
Stachyra z klasy V.

Dziewczynom gratulujemy. To one będą reprezentowały naszą szkołę
w etapie dzielnicowym konkursu 12 kwietnia 2017 roku. Trzymamy
kciuki.

12. 04. 2017 roku mieliśmy przyjemność
podejmować w murach naszej szkoły
drużyny ze Szkół Podstawowych
Dzielnicy Wesoła podczas
konkursowych zmagań w III edycji
Dzielnicowego Konkursu Czytelniczego
„W Krainie Wyobraźni”, którego
jesteśmy organizatorami.

Naszą Szkołę reprezentował zespół w składzie:
Amelia Ogórek , Maria Stachyra i Kinga
Kalińska.

Zespół ze Szkoły nr 173

Zespół ze Szkoły nr 172

Najpierw rozegrano część drużynową.
Zwycięsko ze zmagań wyszedł zespół
ze Szkoły Podstawowej nr 172.
Nagrodę odebrała Pani Monika
Skołożyńska.

Podczas przerwy uczniowie mogli zwiedzić naszą bibliotekę, porozmawiać o książkach i
nurtujących ich problemach,. Był czas na rozmowy o bohaterze konkursowej książki
Ludwika Jerzego Kerna „Ferdynand Wspaniały”. Mieli okazję zapoznać się z pracami
naszych uczniów na wystawie „Odkryj w sobie pisarza” i zwiedzić ruchomą wystawę
„Świat Pablo Picasso”.
Po zmaganiach w części
indywidualnej i sprawdzeniu
testów, nastąpił uroczysty
moment wręczenia nagród

Nagroda dla zwycięskiego zespołu w etapie drużynowym.
Gratulujemy koleżankom ze Szkoły Podstawowej nr 173.

I miejsce zajęła Amelia Ogórek ze Szkoły Podstawowej nr
353, II miejsce także uczennica z naszej szkoły, Maria
Stachyra, III lokatę uzyskała Natalia Mikołajczuk ze
Szkoły Podstawowej nr 172

III Dzielnicowy Konkurs Czytelniczy
„W świecie wyobraźni”
ze znajomości „Ferdynanda Wspaniałego” Ludwika Jerzego Kerna
Etap indywidualny
I Wybierz poprawną odpowiedź
1.Z jakim sokiem nie pili wody na wystawie:
a) malinowym
b) truskawkowym
c) wiśniowym
2. Hotel w którym zatrzymał się Ferdynand nazywał się:
a) Pod Wesołym Konikiem
b) Pod Wesołym Smokiem
c) Pod Groźnym Smokiem
3. Kelnerzy byli ubrani:
a) na czarno
b) w białe kitle
c) żółte fartuchy
4. Kolejne przygody Ferdynanda noszą tytuł:
a) Wstawaj Ferdynandzie
b) Śpij Ferdynandzie
c) Zbudź się Ferdynandzie
5. Krawiec nazywał się:
a) Dog
b) Dogg
c) Pieski
II Zaznacz Prawda (P) lub Fałsz (F)
1.
Ferdynandowi ukruszył się ząb
2.
Dyrektor pojechał dorożką
3.
Ferdynand zabrał ze skweru torbę
4.
Portier wyrzucił Ferdynanda
5.
Ferdynand nie dał rady zjeść śniadania
III Odpowiedz na pytanie
1.
Czy Ferdynand podał swój wiek komisarzowi?
………………………………………..
2.
Kto zapłacił za rachunek w restauracji?
………………………………………
3.
Jakie było głosowanie?
…….………………………………..
4.
Jak wołały koła wagonu?
………..…………………………….
5.
Jak wabił się pies dyrektora?
………………………………………

P
F
P
F
P F
P F
P F

IV Wybierz TAK lub NIE
1.
Czy koszula Ferdynanda była w paski?
TAK / NIE
2.
Czy pani Biskupska była gazeciarką?
TAK / NIE
3.
Czy kwiaciarka podarowała Ferdynandowi biały goździk?
TAK / NIE
4.
Czy Restauracja w której zatrzymał się Ferdynand nazwała się „Mamine danie”?
TAK / NIE
5.
Czy pan Radio miał na imię Augustyn?
TAK / NIE
V Do zaznaczonych słów dobierz antonim i synonim
1.
Pan przeważnie szybko zasypiał.
antonim
synonim
2.
Pan Ferdynanda okazał się człowiekiem bezlitosnym.
antonim
synonim

3.
Stanął bezradnie, nie wiedząc, co ze sobą począć.
antonim
synonim
4.
Powiedział z nutką samochwalstwa.
antonim
synonim
5.
Znakomicie pan to zrobił , panie Gołębiowski.
antonim
synonim
6.
Buldog spojrzał na nie z podziwem.
antonim
synonim
7.
Zarządzam ściśle tajne głosowanie.
antonim
synonim
8.
Doskonale – pochwalił go Ferdynand.
antonim
synonim
9.
Monotonny odgłos deszczu.
antonim
synonim
10.
Groźnie szczerzył kły.
antonim
synonim

III Dzielnicowy Konkurs Czytelniczy
„W świecie wyobraźni”
ze znajomości „Ferdynanda Wspaniałego” Ludwika Jerzego Kerna
Etap drużynowy
I Co wiesz o autorze
1.
Podaj przynajmniej 2 pseudonimy Ludwika Jerzego Kerna.
………… …………………………………………………………….
2.Wymień 2 tytuły książek L. J. Kerna.
…………………………………………………………… ……….
3. Czy Ludwik Jerzy Kern napisał książkę o kotach?
………………………………………….. ………………………..

II Odpowiedz na pytanie
1.
Jakie personalia podał Ferdynand w hotelu?
……………………………….………………..
2.
O jakiej porze dnia Ferdynand położył się na kanapie?
……………………………………………………
3.
Co czytał Ferdynand?
…….………………………………………………
4.
Jak nazywała się restauracja w której jadł Ferdynand?
………………………………………………….…
5.
Czy Ferdynand zapłacił w restauracji?
……………….…………………………………….
6.
W jaki sposób winda zaczęła opadać w dół?
……..……………………………………………….

III Zaznacz Prawda (P) lub Fałsz (F)
1.
Mówienie prawdy sprawiało Ferdynandowi przyjemność.
2.
Piesek pod stołem nazywał się Żabka.
3.
Ferdynand był przesądny co do kotów.
4.
Pies dyrektora hotelu to ratlerek.
5.
Kwiaciarka nazywała się Trybulska.

P F
P F
P F
P F
P F

IV Wybierz poprawną odpowiedź
1. Co robił Ferdynand , kiedy spacerował po mieście?
a) podziwiał widoki
b) pogwizdywał
c) rozglądał się

2. Ile pięter było w hotelu ?
a) 8
b) 10
c) 6

3. Co naklejano na bagaże w przechowalni bagażu?
a) banderolę w kolorze niebieskim
b) karteczkę z numerem
c) nalepkę ze słonikiem

4. Jak nazywał się hotel do którego udał się Ferdynand?
a) Pod Wesołym Karłem
b) Pod Groźnym Smokiem
c) Pod Wesołym Smokiem

5. Co zrobił Ferdynand po powrocie do hotelu?
a) wykąpał się i poszedł spać
b) zjadł kolację i wykąpał się
c) wykąpał się i czytał w bibliotece

V Wybierz TAK lub NIE
1.
Czy w hotelu podawano na śniadanie jajka na twardo?
2.
Wystawę wygrał wilczur Magik?
3.
Ferdynand opuścił hotel wybiegając w podskokach?
4.
Czy dyrektor rozmawiał z chmurkami?
5.
Na komisariacie Ferdynand był ubrany?

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

VI Zabawa z liczbami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Którego dnia zaczął padać grad? ….……… ….
O której godzinie portier zadzwonił do dyrektora? …. …………
Który numer miał buldog Bas? ……………
W pokoju o jakim numerze mieszkała pani, która bała się warczenia? ……
Ile dni padał deszcz? ……………
Monetę o jakim nominale znalazł Ferdynand? …………….
W ilu kieszeniach szukał notesu pan Radio? ....…………
Na jakim piętrze był pokój Ferdynanda? …..…………..
W jakim wieku Ferdynand dostał pierwszą kość? ....………
W wagonie której klasy spał Ferdynand? ……………
Ile kosztowało ważenie? .....………..
Jaką wysokość osiągnęła winda w metrach? ... …………
Ile worków grochu obiecał Dyrektor Gołębiowskiemu?..... ……..
W jakim pokoju zatrzymał się Ferdynand? ... ……….
O której godzinie zadzwonił telefon na portierni po raz pierwszy? ..........

VII Wykonaj mapę zajęć Ferdynanda we wtorek, po tym jak położył się na kanapie.
Dla ułatwienia podajemy, że punktów jest co najmniej 15.

