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Sierpień – wrzesień 2019

Koniec sierpnia i wrzesień to okres wzmożonej pracy dla szkolnych bibliotekarzy. 
Do szkół docierają kolejne paczki z nowymi podręcznikami i zeszytami ćwiczeń 

dla uczniów klas I-VIII.



9 września 2019

Z okazji Narodowego Czytania nowel polskich 
bibliotekarka przeczytała uczniom klasy Vb

nowelę Bolesława Prusa pt. „Katarynka”.



Wrzesień - październik 2019

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w klasach I-III 
przeprowadzono zajęcia inspirowane książką Renaty Piątkowskiej

„Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z Leśnej Polany. Gang Słodziaków”.



1 października 2019

Uczniowie klas IV-VI i VII-VIII zmagali się z pułapkami ortograficznymi, 
które czyhały na nich w tekstach VII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego 

pt. „Po polsku o historii”. W szkolnym etapie wzięło udział  20 uczniów. 
Najwięcej punktów zdobyli: Andrzej Bereś (kl. VIII) i Radosław Kozak (kl. VI).



3 października 2019

W szkolnej bibliotece odbyły się pierwsze zajęcia 
dla dzieci ze świetlicy z cyklu „Śladami polskich legend” 

pod kierunkiem pani Joanny Gąsior i pani Elżbiety Szarej. 
Pani bibliotekarka przeczytała legendę o Smoku 

Wawelskim, a potem dzieci wykonały piękne prace plastyczne
inspirowane poznanym utworem.



21 października 2019

Podsumowano szkolny konkurs czytelniczy 
z okazji Światowego Dnia Zwierząt .Nagrody i dyplomy otrzymali: 
Jagoda Nowak (Va), Nikodem Myśliwiec (Va), Oliwia Bober (VII), 

Maja Sikora (Vb), Szymon Krzanowski (IV).

PYTANIA KONKURSOWE:

• Jak wabił się pies, „który jeździł koleją”?
• Jakiej rasy był pies Nel Rawlison z powieści H. Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy”?
• Jak nazywał się bohater książek H. Loftinga, który leczył zwierzęta?
• Jakim zwierzęciem był Baloo z powieści R,. Kiplinga „Księga dżungli”?
• Kto był właścicielem Reksa, mieszkającego w Psim Raju? Odpowiedź znajdziecie w 

książce J. Brzechwy „Akademia pana Kleksa”.
• Jak wabił się pies, towarzyszący Danusi i Elzie, bohaterkom książki M. Kruger „Spotkanie 

nad morzem”?
• Kto napisał serię książek o kocie Cukierku?
• Podaj imię wspaniałego lwa z utworu C.S. Lewisa „Lew, Czarownica i stara szafa”
• Uzupełnij tytuł powieści podróżniczo-przygodowej, którą napisał  A. Szklarski: „Tomek w 

krainie…”.
• „Kajtkowe przygody” to tytuł znanej od lat książki M. Kownackiej. Kim był Kajtek?
• Kim był Ferdynand Wspaniały , bohater utworu L.J. Kerna?
• Jak miał na imię kotek bez ogonka z serii książek G. Knutssona?
• Jakiego koloru był tytułowy kot z książki „Przygody kota Filemona”?
• Kto jest autorem książki pt. „Dżok, legenda o psiej wierności” ?
• W naszym konkursie pojawiły się różne zwierzęta, ale tylko jedno z nich ma swój pomnik 

w Krakowie. Które?



16 i 22 października 2019

16 października wyłoniliśmy Szkolnego Omnibusa w klasach VI-VIII. 
Ten zaszczytny tytuł otrzymał Jan Urban (kl. VII). 

22 października rywalizację o tytuł Omnibusa klas IV-V 
wygrał Nikodem Myśliwiec (kl. Va).



7 listopada 2019

Dzieci ze świetlicy wędrowały „Śladami polskich legend”.  
Poznały podanie „O Lechu, Czechu i Rusie” 

oraz wykonały prace plastyczne przedstawiające białe orły.



14 listopada 2019

Kolejne zajęcia pt. „Śladami polskich legend” 
dotyczyły utworu pt. „Lwy z gdańskiego ratusza”. 

Po wysłuchaniu podania
i obejrzeniu albumu o Gdańsku 

dzieci ze świetlicy zrobiły piękne portrety lwów.



15 listopada 2019

Podsumowano szkolny etap drugiej edycji konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. 
Uczniowie, zainspirowani książką Renaty Piątkowskiej, wykonali z surowców wtórnych 

dekoracje w postaci „Magicznego Drzewa Słodziaków”.



Listopad 2019

W listopadzie w klasach II-III rozpoczęto realizację 
projektu czytelniczego pt. „Mądre bajki z całego świata”. 

Uczniowie poznali bajkę z Filipin 
pt. „Jak mały kanczyl przekonał się, 

kim naprawdę jest”.



21 listopada 2019

W bibliotece odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Śladami polskich legend”. 
Tym razem dzieci ze świetlicy poznały historię poznańskich koziołków

i wykonały przepiękne figurki tych sympatycznych zwierząt.



21 listopada 2019

Tego dnia odbył się XIII Szkolny Konkurs
Pieśni i Poezji Patriotycznej, 

zorganizowany w dwóch kategoriach: 
klasy I-III, klasy IV-VIII.



25 listopada 2019

Z okazji Dnia Pluszowego Misia w szkole zaroiło się od ukochanych zabawek.
Atrakcje tego dnia przygotował Samorząd Uczniowski oraz szkolna biblioteka.



5 grudnia 2019

Grudzień to czas kojarzący się ze świętami. 
Dlatego też pierwsze grudniowe zajęcia  w 

bibliotece z cyklu „Śladami polskich legend” 
rozpoczęła legenda „O toruńskich piernikach”. 
Po jej wysłuchaniu dzieci malowały pierniki, 

ale nie farbami, tylko przyprawami. Na pracach 
zagościł cynamon, imbir, kurkuma, pieprz 

czarny i kolorowy, ziele angielskie, goździki, 
anyż, no i przede wszystkim przyprawa 

piernikowa. Zabawa była znakomita!



Grudzień 2019

Uczniowie klas drugich i trzecich poznały bajkę z dalekiego Bangladeszu,  
dzięki której przekonały się, że od bogactwa ważniejsza jest kochająca się rodzina.

Mądre bajki z całego świata
BANGLADESZ

Jak Maisa z Naimą na jeden dzień 

życiem się zamieniły



9 stycznia 2020

Warszawska legenda pt. „Złota kaczka” była tematem 
kolejnych zajęć czytelniczych i plastycznych 
z cyklu „Śladami polskich legend”. Z masy solnej 

udało się uformować wspaniałe złote kaczuszki!



13 lutego 2020

Kolejne zajęcia z cyklu „Śladami polskich legend” 
przeniosły uczestników na południe Polski, 

do stolicy polskich Tatr – Zakopanego. 
Legenda opowiada o śpiących pod Giewontem rycerzach, 

którzy strzegą nie tylko Zakopanego, ale całej Polski. 
Po wysłuchaniu utworu dzieci rysowały tatrzańskie szczyty.



17 lutego 2020

Z okazji Dnia Kota 
we współpracy z biblioteką 
w świetlicy zorganizowano 
konkurs recytatorski 

„Kocie wersy”.
Najpiękniej recytowali: 

• Wiktoria Chrobak, 
• Zuzanna Drachus, 
• Olga Szczerba, 
• Robert Rzeczyca.



20 lutego 2020

„Żabi kamrat” to tytuł legendy, 
której akcja rozgrywa się 

na Górnym Śląsku. 
Po wysłuchaniu tej ciekawej opowieści 
dzieci ze świetlicy wykonały żabę 

pomagającą górnikowi w pracy. 
Do zrobienia żabki uczniowie 

wykorzystali m.in. plastelinę, pestki 
słonecznika, dyni, soczewicę.



28 lutego 2020

W Muzeum Dobranocek w Rzeszowie odbył się międzyszkolny konkurs czytelniczy 
pt. „W Dolinie Muminków”. Bartosz Pytlak (Va) zajął pierwsze miejsce, Maja Sikora 
(Vb) była druga, a Jagoda Nowak (Va) – trzecia. W konkursie znajomości książki 

„Kometa nad Doliną Muminków” wzięło udział 60 uczniów z klas IV-V.



4 marca 2020

W naszej szkole gościliśmy 
pana Damiana Kurasza, 

znanego muzyka 
i wybitnego gitarzystę, 

aktualnie współpracującego 
m.in. z wokalistą 

Michałem Szpakiem. 
Współorganizatorem 

spotkania była 
szkolna biblioteka.



5 marca 2020

Pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. 
Program artystyczny dla młodszych kolegów przygotowała klasa IIa. 



5 marca 2020

Dzieci ze świetlicy, które wędrują 
„Śladami polskich legend”, 

dotarły na Mazury, do Mikołajek. 
Z uwagą wysłuchały podania 

pt. „Król Sielaw”. Zwieńczeniem zajęć 
było wykonanie wspaniałych ryb 

z kolorowego papieru.



Pierwszy etap (szkolno-biblioteczny) trwa od 25 
listopada 2019  do 13 marca 2020
Etap ten polega na indywidualnym zdobywaniu 
sprawności czytelniczych. Uczestnicy czytają książki i 
rozwiązują przygotowane do nich testy. Za poprawne 
wypełnienie formularza można zdobyć 100 punktów. 
Aby zakwalifikować się do finału szkolnego należy 
przeczytać 10 książek z listy i poprawnie wypełnić 
przypisane do nich formularze (minimalna liczba 
punktów niezbędna do zaliczenia testu – 80).

Drugi etap (szkolny test kwalifikacyjny)
Tylko ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 10 
sprawności (za przeczytanie i wypełnienie formularzy 
do dziesięciu różnych książek) mogą wziąć udział w 
szkolnym teście kwalifikacyjnym.

Listopad 2019 – marzec 2020

Po raz drugi uczniowie z naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim konkursie 
„Wielka Liga Czytelników”. To konkurs dla wytrwałych czytelników, 

rozgrywany w dwóch kategoriach: 
• Klasy I-IV

• Klasy V-VIII



Mądre bajki 

z całego świata

Jak stare drzewo czas zatrzymało, by 
coś powiedzieć ludziom

RWANDA

Marzec 2020

Interesująca bajka z Rwandy nauczyła dzieci, 
że trzeba znaleźć czas na rozmowę z drugim 

człowiekiem. Należy słuchać innych 
i dążyć do porozumienia. 
W bajce tę ważną prawdę

przekazał  ludziom stary, mądry baobab.



Rok szkolny 2019/2020

W szkolnej bibliotece częstymi gośćmi są dzieci 
z przedszkola. Najmłodsi z zainteresowaniem 

słuchają baśni, opowiadań i wierszy, 
które czyta im nauczyciel bibliotekarz. 

Przedszkolaki wiedzą też już, jak dbać o książki.



Warto przeczytać!
Ostatnio przeczytałam książkę Małgorzaty Musierowicz pt. „Noelka”. Utwór należy do serii

zwanej „Jeżycjadą” To bardzo ciekawa powieść, a pewnie najbardziej spodoba się dziewczynom.

Książka opowiada o siedemnastoletniej Elce, która pokłóciła się z rodziną i przez przypadek

została aniołkiem, towarzyszącym Gwiazdorowi. Razem rozdawali prezenty mikołajkowe dzieciom z

Poznania. Gwiazdorem był Tomek, sympatyczny chłopiec, któremu Elka od początku ogromnie się

spodobała.

Książka jest bardzo fajna i interesująca, można się w niej zaczytać bez opamiętania. Została napisana z humorem. To

utwór o przyjaźni, miłości, rodzinie i o tym, że trzeba najpierw pomyśleć, zanim się coś zrobi lub powie. Dzięki tej książce

przekonałam się, że nie wolno oceniać ludzi po wyglądzie. Serdecznie polecam wszystkim całą serię „Jeżycjady”. Niektóre

powieści z tego cyklu znajdziecie w szkolnej bibliotece.

Emilia Myśliwiec, Va

Żegnaj, koraliku!
(Opowiadanie na podstawie książki Marii Kruger pt. „Karolcia”)

Moją ulubioną przygodą Karolci i Piotra było rozstanie dzieci z koralikiem.
Karolcia miała wypowiedzieć ostatnie życzenie. Przyszła do Piotra i chciała z nim

porozmawiać na ten temat. Piotr zaproponował, żeby znalazła się jego szczotka do
czyszczenia butów, a Karolcia marzyła o nowej lalce. Kolega doradził, że lepiej będzie
spełnić życzenia wszystkich mieszkańców na osiedlu, niż spełnić jedno marzenie. Karolci
spodobał się pomysł Piotra. Zapytała go, czy ma jakieś marzenie, ale chłopiec chciał tylko
zobaczyć radość mieszkańców. Karolcia wypowiedziała życzenie i wszystkim
mieszkańcom osiedla spełniły się ich marzenia.

Bardzo mi się podobała ta przygoda, ponieważ jest pouczająca i ma wesołe
zakończenie. Warto pomagać innym, niż myśleć tylko o sobie. Zachowanie Karolci i Piotra
jest godne podziwu. Małgorzata Miąsik, IIIa

Rok szkolny 2019/2020

Uczniowie redagują w szkolnym dwumiesięczniku 
„To i Owo” rubrykę „Warto przeczytać”. Zamieszczają tam 

artykuły inspirowane przeczytanymi książkami.


