
Konkursy biblioteczne 

1. Konkurs „Zaczytana Szkoła” 

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do konkursu „Zaczytana szkoła”, w ramach 

którego mamy do wykonania 10 zadań: 

1) Przeprowadzenie szkolnego konkursu/ olimpiady/ rozgrywek międzyklasowych ze 

znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa” 

2) Przeprowadzenie debaty wśród uczniów „Książka naszym przyjacielem”. 

3) Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy szkolnej (angażującej lokalną 

społeczność), której celem będzie rozwijanie i promowanie czytelnictwa. 

4) „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia 

wybranej książki/opowiadania. 

5) Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”. 

6) Zorganizowanie przez Bibliotekarzy szkolnego dnia wspólnego czytania pod nazwą 

„Czytanie łączy pokolenia”. 

7) Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki.  

8) Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. 

9) Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa. 

10) Ukończenie kursu e-learningowego „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku 

szkolnym” 

Szkoła otrzymała Certyfikat Zaczytanej Szkoły. 

 

 



2. Czteroetapowy konkurs wiedzy o książce, bibliotece i języku polskim „Maraton 

biblioteczny”, k. wew., org. szkolona biblioteka 

 

 

 

Grand Prix i I miejsce w I i w II etapie – Wiktoria Czapska 

I miejsce w III etapie – Maria Stachyra 

I miejsce w IV etapie m- Aleksander Sznerch 

 

 

 

 

Gratulacje!!! 

 

 



3. Szkolny konkurs literacko-plastyczny „Zaczytana Szkoła” w ranach konkursu „Zaczytana 

Szkoła”, k. wew., org. biblioteka szkolna. 

Ogłosiliśmy szkolny konkurs plastyczny dla obu poziomów nauczania. Klasy IV – VI realizowały temat 

w ramach zajęć plastycznych i koła. W klasach I –III w konkursie brały udział chętni uczniowie.                                                                                                                             

W konkursie przyznano Grand Prix na obu poziomach, wyróżniono także  prace przyznaniem 1, 2  i  3 

miejsca. 

W klasach 1 – 3 Grand Prix przyznano pracy Izabeli 

Folentarskiej – kl. 3 e 

 

 

 

 

 

1 miejsce zajęła praca Zuzanny Tyszkiewicz – kl. 3 e  

 

 

 

 

 

2 miejsce przyznano Dominice Hadryś, 

 

 

 

 

 

 

3 miejsce Amelii Banaszkiewicz. 

 



W klasach IV – VI Grand Prix otrzymała praca Weroniki Oleszczuk,  

 

 

  

 

            

 

 

1 miejsce zdobyła praca   Adama Kossowskiego, 

 

 

      

 

2 miejsce otrzymała praca Natalii Sarzyńskiej , 

 

 

 

               

 

 

 3 miejsce praca Agnieszki Comberskiej. 

 

 

 

 

 

 



4. Konkurs „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”, k wew., org. biblioteka. 

W drugiej połowie marca 2017 roku odbył się szkolny konkurs na mistrza czytelnictwa. W 

konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas obu poziomów nauczania. Uczniowie 

musieli wykazać się znajomością treści wielu lektur, rozpoznać bohaterów poszczególnych 

tytułów i dopasować autora do tytułu książki. Starsze klasy miały dodatkowe zadanie – 

wykazać się znajomością lektur z niższych poziomów nauczania.                 

W klasach pierwszych odbyły się zajęcia „Nasze lektury”. Dzieci brały udział 

w zajęciach interaktywnych, nie rozwiązywały testów. Klasy I otrzymały 

dyplomy „Jestem mistrzem czytelnictwa”.    Mistrzem Czytelnictwa w 

klasach I są wszyscy uczniowie.                                                                 

Każda klasa otrzymała dyplom „Jesteśmy mistrzami czytelnictwa”. 

Mistrzem Czytelnictwa w klasach II jest:        

Natalia Kalityńska z klasy II e. 

 

 

 

 

Mistrzem Czytelnictwa w klasach III  jest:                                             

Martyna Mendyk z klasy III a. 

 

Mistrzem Czytelnictwa w klasach IV jest:                                                                                      

Agata Korzeniewska z klasy IV b. 

 

 

 

Mistrzem Czytelnictwa w klasach V jest:                                           

Maria Stachyra z klasy V a 

 

 

 

Mistrzem Czytelnictwa w klasach VI jest:                                                                                            

Magdalena Miłkowska z klasy VI b 



5. Szkolny Konkurs „Moje zakończenie książki…”. Prace oceniano w 4 kategoriach:               

I miejsce za tekst, ilustracje, szatę graficzną i 

Grand Prix za całość. 

Dzieci z klas I – III tworzyły książeczkę z 

zaskakującym zakończeniem „Cyrku Antoniego” 

Petera Svetiny. 

 

 

 

 

Uczniowie klas IV – VI opracowali 

książeczki z alternatywnym zakończeniem 

„Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy. 

 

 

Najlepsze prace konkursowe znalazły się na wystawie „Bądź pisarzem”,  

Na poziomie klas I – III nagrody otrzymali: 

- tekst – Marianna Kubas 

- ilustracje – Teresa Sutkowska 

- szata graficzna – Zuzanna Szambelan 

- Grand Prix –Hanna Maicka 

Na poziomie klas IV – VI nagrody otrzymali: 

- tekst – Rafał Tomaszewski 

- ilustracje – Justyna Tomaszewska 

- szata graficzna – Sami Bouzidi 

- Grand Prix –Maria Stachyra 

 

Zwycięzcom gratulujemy! 



6. III Dzielnicowy Konkurs Czytelniczy „W Świecie Wyobraźni”  

Etap szkolny: 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.  

  

 
 

 

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. 

 

Najpierw rozegrano część drużynową. 

Zwycięsko ze zmagań wyszedł zespół  ze Szkoły Podstawowej nr 172. 

Nagrodę odebrała Pani Monika Skołożyńska. 

 

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 

 

 

 



7. Konkurs na recenzję książki, k. zewn., org. Biblioteka Publiczna w Wesołej.                 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książkowe nagrody za udział w kolejnej edycji.  

11 maja 2017 roku w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Warszawa-Wesoła zakończyła się 

kolejna edycja konkursu na recenzję książki „Wszystkie książki mówią”. 

 Najpierw zorganizowaliśmy konkurs szkolny dla uczniów klas IV – VI.  W niektórych 

klasach wzięli w nim udział wszyscy uczniowie. Najwięcej prac wpłynęło od uczniów Pani 

Agnieszki Reszczyńskiej-Urban. Do organizatora przesłaliśmy 18 prac konkursowych. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a szczególnie wyróżnionym. 

 

Maria Stachyra – kl. 5 a (I miejsce) 

 

 

 

 

 

Natalia Podlasek – kl. 6 c.(II miejsce) 

 

 

 

Natalia Sarzyńska – kl. 4 d (III miejsce) 

 

 

 

Wiktor Janeczek – kl. 6 c (wyróżnienie) 


