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26 września 2018
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w klasach I-III przeprowadzono zajęcia 

inspirowane książką Renaty Piątkowskiej „Przygody Gangu Słodziaków”.





9 października 2018

Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w szkolnym etapie VI Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”. Najlepiej z trudnymi tekstami poradzili sobie:

Radosław Bereś (kl. VI), Jan Urban (kl. VI), Andrzej Bereś (kl. VII).



17 października 2018

Uczniowie klas IV-VIII sprawdzali swoją wiedzę             
w konkursie pt.

„Co wiem o mojej Ojczyźnie? – Omnibus 2018/2019”. 
Tytuł Omnibusa zdobyli:

Radosław Kozak (kl. V) w kategorii klas IV-V
i Arkadiusz Sobczak (kl. VIII) w kategorii klas VI-VIII.



22 października 2018
Zakończył się ogólnopolski czytelniczy konkurs edukacyjny „Szkolne 

Przygody Gangu Słodziaków”. Uczniowie z klas I-III pisali opowiadania, tworzyli 
komiksy, rysowali ilustracje .



29 października 2018
Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych zorganizowano konkurs literacki. 
Jedenaścioro uczniów napisało rymowankę lub wiersz reklamujący czytanie i bibliotekę.

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Jest takie miejsce wyjątkowe,
ciche, spokojne, ale fajowe.
Znajduje się ono w każdej szkole,
w mieście, na wsi, a nawet są narodowe!

To miejsce Biblioteką zwane,
każdemu jest dobrze znane.
Otwiera przed nami światy,
znane ludzkości przed stu laty.

Od progu wita nas zapach ksiąg,
mądrych, zabawnych tomów krąg.
Czego tam nie znajdziemy?
Wszystko, czego tylko dowiedzieć się chcemy.

Biografie, wiersze, poezji tomy,
nauki ścisłe, stronic tony.
Nigdzie tyle wiedzy nie znajdziemy,
jeżeli najbliższej biblioteki nie odnajdziemy.

Nic naszej mądrości tak nie kształtuje,
nic wyobraźni tak nie buduje,
jak książki czytane bez umiaru,
dotyczące nauk każdego wymiaru.

Dlatego chętnie tu przychodzę, 
nigdy niezadowolona stąd nie wychodzę
i każdemu dobrze radzę: 
Czytaj książki, a może też kiedyś 
będziesz wielkim pisarzem!

Jagoda Wojdyło, kl. V

Biblioteka temu służy,
By w czytaniu się zanurzyć.
Więc kto często w niej przebywa,
Ten się czuje tu jak ryba – w wodzie.

Oliwia Walentek, kl. IVa

Idę do szkoły, tam wielkie drzwi,
Za nimi milion książek śpi.
Lecz ja je budzę, bo wypożyczać chcę 
je
I biorę do domu co najmniej dwie.

Aneta Kmiotek, kl. Ia

Jadę czasem na wycieczkę
I zabieram książki w teczkę.
Bo w nich jest przygody moc,
Można je czytać dzień i noc. 

Szymon Latosiński, kl. Ib



W bibliotece książek wiele,
Czytaj w piątek lub w niedzielę!
Do biblioteki często się udajesz,
A gdy czytasz – mądrzejszym się stajesz!

Adrian Piętowski, kl. IVb

Chcesz coś wiedzieć, książki czytaj
I nikogo się nie pytaj!
Książki wiele dać Ci mogą,
Nawet w życiu Ci pomogą!

Adam Piętowski, kl. IIb

Między półkami
Z biblioteki dużo wiesz.
Czytaj książki, jeśli chcesz.
Książki dużo dadzą Ci,
bo w nich wiele treści tkwi.
W księgach znajdziesz wiele praw.
w bajkach będzie dużo wieści.
Czy księżniczka zna powieści?
Czy Filemon wiersze zna?
Czytaj dużo, buduj zdania,
abyś robił w mig zadania.

Oliwia Bober, kl. VI

Książki warto czytać jest,
W nich zawarta mądra treść.
Bajki czasem rozśmieszają,
Z nich morały wypływają.

Wiktoria Chrobak, kl. Ia

Jestem Zosia z Ia,
Do szkolnej biblioteki chodzę ja.
I o kotkach i o pieskach
Książki lubię czytać, mówię wam!

Zofia Kajzar, kl. Ia

Była sobie biblioteka, a w niej książki.
W jednej była żyrafa, a w drugiej księżniczki.
Książki ciągle wędrowały,
Swe mądrości, wiedzę i uśmiech u dzieci zostawiały.

Liwia Mazur, kl. Ib
Każdy, kto dużo
książek przeczyta,
ma dużą wiedzę, 
można go pytać.

Więc zamiast chodzić 
na dyskoteki,
biegnij czym prędzej 
do biblioteki.

Nikodem Myśliwiec, kl. IV a



14 listopada 2018
Tego dnia w naszej szkole odbył się XII Szkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, w którym wzięło 

udział  pięćdziesięcioro uczniów.





28 stycznia 2019

W naszej bibliotece miał miejsce szkolny 
finał IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka 
Liga Czytelników”, w którym wzięło udział 

piętnaścioro uczniów z klas I-VIII. 
Wcześniej - od listopada do stycznia  -

uczestnicy zdobywali sprawności czytelnicze. 
Do etapu powiatowego awansowały trzy 

uczennice. 6 lutego uczestnicy szkolnego finału 
odebrali dyplomy i nagrody z rąk pana 

dyrektora Tomasza Noworóla.



22 stycznia – 8 lutego 2019

Od 22 stycznia do 8 lutego w szkolnej bibliotece zorganizowano wystawę kronik naszej szkoły z lat 
2010 – 2018. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem uczniów, którzy z sentymentem 

wspominali siebie i swoją klasę sprzed kilku lat.



28 lutego 2019

W czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie odbył się powiatowy etap IV 
Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: 

Antonina Kociuba (IVb), Aleksandra Noworól (IIb), Maja Sikora (IVb).



11 marca 2019
Pani bibliotekarka zapoznała uczniów klasy IIb z twórczością Marii Krüger

i przeprowadziła test znajomości  lektury pt. „Karolcia”.



14 marca 2019
Drugoklasiści uczestniczyli w Konkursie Pięknego Czytania. 

Zwyciężyli: Jakub Śmigiel (IIb) i Amelia Czarnik (IIb).



19 marca 2019
W szkolnej bibliotece odbył się Konkurs Pięknego Czytania uczniów klasy trzeciej. 

Laureatami zostali: Nikola Golonka i Szymon Krzanowski.



4 kwietnia 2019

W szkolnej bibliotece miała miejsce uroczystość pasowania pierwszoklasistów na czytelników.



5 kwietnia 2019
W holu szkoły odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem, panem Waldemarem Cichoniem, 

autorem lubianej przez dzieci serii książek o kocie Cukierku. 
Po spotkaniu można było nabyć książki z imienną dedykacją i autografem pisarza.

 

PODZIĘKOWANIE 

Serdeczne dziękujemy  

Panu Waldemarowi Cichoniowi 

za sympatyczne spotkanie  

i przybliżenie dzieciom  

warsztatu pracy pisarza.  

 

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rzeszowie 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Rzeszów, 5 kwietnia 2019 r. 



5 kwietnia 2019

Uczniowie klasy V, VI, VIII wzięli udział w szkolnym konkursie mitologicznym

„Wśród bogów i bohaterów greckich”. Najlepszymi znawcami mitologii okazali się: 

Ignacy Ataman, Adrian Korbecki (kl. VIII) oraz Mateusz Sikora (kl. VI).



12 kwietnia 2019

Uczniowie klas I-III uczestniczyli 

w drugiej edycji ogólnopolskiego 

konkursu „Moja ulubiona książka”, 

polegającego na wykonaniu plakatu 

zachęcającego do przeczytania 

wybranej książki. 

Organizatorem konkursu było 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.



8 maja 2019

Mateusz Sikora (kl. VI) i Adrian Korbecki (kl. VIII) wzięli udział 

w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym „Z wizytą na Olimpie”. 

Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie.



27 maja 2019

Zakończył się realizowany w tym roku szkolnym cykl spotkań 

pt. „Mądre bajki z całego świata”. W projekcie czytelniczym uczestniczyli 

uczniowie klas: Ib, IIa, IIb oraz przedszkolaki z grupy „Pszczółki”.



27 maja 
W szkolnej bibliotece odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III 

pt. „Książka – mój przyjaciel”. 



7 czerwca 2019

7 czerwca – już po raz trzeci – nasza szkoła włączyła się do 
ogólnopolskiej akcji czytelniczej pt. „Jak nie czytam, jak czytam!”, 

zorganizowanej przez redakcję czasopisma „Biblioteka w Szkole”.





Warto przeczytać!

„Ulysses Moore. Wrota Czasu. Tom 1”

Ulysses Moore to składająca się z szesnastu części seria książek autorstwa Pierdomenica Baccalario. Opowiada o
miasteczku Kilmore Cove, którego nie ma na żadnej mapie. Willa Argo – dom, który kupili rodzice Julii i Jnasona, jest niezwykłym
miejscem. Należała do Ulyssesa Moore, którego nikt nigdy nie widział. W domu tym dzieci odnajdują drzwi prowadzące do pewnej łodzi,
która zabiera do Wrót Czasu.

Tom pierwszy tej niesamowitej historii o nazwie „Wrota Czasu” znajduje się w naszej szkolnej bibliotece, a w nim
dowiadujemy się jak Julia i Jason z rodzicami wprowadzają się do Willi Argo, poznają przyjaciela Ricka i po kawałku odkrywają tajemnice
Wrót Czasu. Przyjaciele podróżują w czasie, rozwiązują zagadki i mierzą się z niebezpiecznymi wrogami.

Jest to książka, którą trzeba przeczytać. Miłej lektury!
Maja Sikora kl. IVb

Rok szkolny 2018/2019

W dwumiesięczniku „To i Owo” uczniowie zamieszczali recenzje 

swoich ulubionych książek dostępnych w szkolnej bibliotece.

W ŚWIECIE KSIĄŻEK

„Smok z czekoladowym sercem”

Avanturine była młodą smoczycą, która marzyła o tym, by wreszcie wylecieć poza jaskinię, ale rodzina jej nie pozwalała, 
ponieważ była młoda i miała zbyt miękkie łuski. Jednak uparta smoczyca postanowiła uciec. Chciała upolować człowieka i zanieść 
bliskim, aby uwierzyli, że jest już na tyle dorosła, aby zacząć polować.

W końcu  znalazła człowieka w długim, fioletowym ubraniu i postanowiła go upolować. Już miała zaatakować, gdy poczuła 
odurzający zapach i się zatrzymała.

- Co to jest? – spytała.
Człowiek popatrzył zdziwiony tym, że smoczyca potrafi mówić i odpowiedział:
- Czekolada…
Avanturine już chciała zjeść tę „czekoladę” ale człowiek ją powstrzymał. Dodał jeszcze parę składników i dał smoczycy do 

wypicia. Wtedy Avanturine poczuła się słabo i usnęła. A gdy się obudziła – była człowiekiem. A to dopiero początek jej niesamowitych 
przygód!

Książkę pt. „Smok z czekoladowym sercem” Stephanie Burgis znajdziecie w naszej szkolnej bibliotece!
Maja Sikora, Ivb



Rok szkolny 2018/ 2019

Pani bibliotekarka często gościła w świetlicy, gdzie czytała dzieciom interesujące 

książki ze szkolnego księgozbioru.


