
 
 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie 
2016/2017 



Wycieczka kl. IV do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Rzeszowie, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,  

ul. Słowackiego 



Prezentacja uczniom  
nowych książek 

zakupionych  
w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 



Spotkanie uczniów kl. IV z Pawłem Beręsewiczem, 
 znanym autorem książek dla dzieci 



Konkurs wiedzy „Omnibus” dla klas IV –VI 



Projekt w klasie IIIa:  
Konkurs wiedzy o książce R. Pisarskiego 

„O psie, który jeździł koleją”; 
 Konkurs plastyczny „Portret psa Lampo” 



Wycieczka kl. IIIa i IIIb do Wojewódzkiej i Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,  

Oddział dla Dzieci i Młodzieży 



Szkolny konkurs recytatorski dla klas I-III 
 „Jaka piękna jest przyroda”  



Projekt w klasie I:  
„Ilustracja do pierwszej 

książki wypożyczonej  
ze szkolnej biblioteki” 



Projekt w klasie IIa:  
„Kim będziemy w przyszłości? – zgłębiamy tajemnice zawodów”.  

(Na podstawie serii książek MĄDRA MYSZ „Zawody”) 



Projekt w klasie IIIB: 
„Klasowy konkurs 

plastyczny –  
ilustracja do książki Joanny 

Papuzińskiej Asiunia” 



„W świecie książek” – 
artykuły w szkolnym 

dwumiesięczniku 
 „To i Owo”, 

 nr 171.: Niezapomniane 
książki dzieciństwa – wywiad, 
recenzje książek: „Tajemnica 
szpitala”, „Królewna Lenka”, 

sprawozdanie z wycieczki do 
biblioteki oraz ze spotkania  
z pisarzem P. Beręsewiczem, 

Szkolna sonda na temat 
nowych książek w szkolnej 

bibliotece. 
  
  

W świecie książek 

Niezapomniane książki  mojego dzieciństwa 
W tym numerze gazetki kontynuujemy publikację wywiadów, które 

przeprowadzili uczniowie ze swoimi Bliskimi na temat ich ulubionej książki z 

dzieciństwa.  

- Mamo, jaka była twoja pierwsza ulubiona książka? 

- Była to książka pt. „Zajączek z rozbitego lusterka”. Moja mama czytała mi 

ją przed snem. Chociaż zawsze wiedziałam, jak się skończy ta historia, za 

każdym razem zaczynałam płakać w tym samym momencie. 

- Czy dużo czytałaś, gdy byłaś dzieckiem? 

- Bardzo dużo. Kiedy byłam dzieckiem, nie było komputerów, tabletów, a 

bajka w telewizji trwała zaledwie dziesięć minut dziennie. Dzieci miały dużo 

czasu na zabawę, pomaganie rodzicom i czytanie książek. 

- Jakie książki czytałaś, gdy byłaś mała? 

- Najpierw uwielbiałam czytać baśnie, szczególnie te – pięknie ilustrowane. 

Moją ulubioną był „Konik Garbusek” z ilustracjami Marcina Szancera. Poza 

tym czytałam baśnie Andersena, braci Grimm, polskie baśnie i legendy. 

Potem przyszedł czas na książki historyczne, przygodowe, podróżnicze i młodzieżowe. Czytałam 

wszystko oprócz romansów, ponieważ ich zakończenia  były zbyt przewidywalne. Za to książki 

Szklarskiego i Maya na każdej stronie kryły niespodziankę. 

- Czy wypożyczałaś książki z biblioteki? 

- Tak, bardzo często, ponieważ biblioteka była niedaleko mojego domu. Chodziłam tam razem z 

rodzeństwem.  Bardzo lubiłam zapach starych książek. Zawsze wybierałam te najgrubsze. 

Wypożyczaliśmy po pięć książek na miesiąc, ale zazwyczaj oddawaliśmy je znacznie wcześniej. 

- Jaka była twoja ulubiona lektura? 

- Moją ulubioną lekturą byli „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Zawsze lubiłam książki historyczne. 

„Trylogię” i „Quo vadis” przeczytałam już wcześniej, więc po kolejną książkę tego autora sięgnęłam z 

dużą przyjemnością. 

 
Ze swoją MAMĄ rozmawiała Natalia Jasińska, kl. VI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pewnego dnia dostałam od koleżanki książkę M. Widmarka i  H. Willis pt. „Tajemnica szpitala'' z 

serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. 

Do szpitala trafiła dziewczynka o imieniu Sara, która złamała nogę na lodowisku. Wkrótce komisarz 

policji poinformował Lassego i Maję, że  ktoś okrada pacjentów w szpitalu, w którym leży Sara. Dzieci 

wpadły na pomysł, jak złapać złodzieja. Jeżeli chcecie poznać dalsze przygody małych detektywów, 

koniecznie przeczytajcie książkę. 

Jestem pewna, że Was zaciekawi i na pewno wypożyczycie pozostałe książki z serii, aby poznać inne 

przygody Lassego i Mai. 

Paulina Wybranowska, III a 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Seria książeczek dla dzieci pt. „Królewna Lenka”, których autorką jest Aneta Krella-Moch, to 

ciekawe opowiadania, dotyczące codziennych problemów małej dziewczynki, która jest prawdziwą 

księżniczką. Czyta się je z przyjemnością, ponieważ są pięknie ilustrowane, a tekst napisany jest wyraźną, 

dużą czcionką. Książki są więc idealne dla dzieci, które dopiero uczą się czytać. Tytułowa bohaterka Lenka 

ma dwoje przyjaciół: córkę kucharki i syna strażnika. Ma też młodszego braciszka, który potrafi nieźle 

narozrabiać. Dzieci bawią się razem i przeżywają różne przygody, najczęściej śmieszne, czasem 

niebezpieczne, a niekiedy również smutne. Gdy tylko znajdą się w tarapatach, król i królowa biegną im na 

pomoc. Lenka jest przecież ich ukochaną królewną - tak jak każda dziewczynka, ktora jest małą księżniczką 

dla swoich rodziców. 

Ula Wilk, IIIa 



 

Konkurs literacki na wiersz lub 
hasło zachęcające do czytania  

i odwiedzin w szkolnej bibliotece.  
Zwycięzcami zostali:  
Adrian Piętowski (IIb)  
i Mateusz Sikora (IV). 

WARTO CZYTAĆ 

Tu książeczka, tam książeczka 

no i jest już pełna teczka. 

Zabierz teczkę, wróć do domu, 

a po drodze podrzuć komuś! 

Niech zobaczy i przeczyta 

jaka książka znakomita! 

W jednej lasy, wysokie góry, 

a nad nimi wysokie chmury. 

W drugiej książce piękne kwiaty, 

a w oddali wiejskie chaty! 

W książkach wiedza jest wspaniała! 

Tak mi mama powiedziała. 

Więc my wszyscy też pójdziemy, 

w bibliotece coś znajdziemy. 

Zabierzemy książek wiele, 

w domu będzie nam weselej! 

Wybierz książkę, jaką chcesz, 

CZYTAĆ WARTO, PRZECIEŻ WIESZ!!! 
Adrian Piętowski, IIb 



Klasa IIb na zajęciach 
czytelniczych  
w bibliotece  

przy ul. Gromskiego  
w Rzeszowie. 



  
 Spotkanie autorskie z panem 

Wojciechem Ulmanem - pisarzem, 
malarzem i fotografikiem,  

który barwnie opowiadał  
o swoich książkach. 



”. 

 
Projekt w klasie II b:  

Konkurs literacki i plastyczny na temat książek z serii „Czytam Sobie” 





                            
 
 

Dzień Postaci z Bajek 
w świetlicy 



Projekt w klasie III a: 
Konkurs wiedzy na temat lektury Marii Kruger „Karolcia” 
 
I miejsce ( maksymalna liczba punktów):  
Matylda Durska, Adrianna Pelczar, Zuzanna Szwajka, Kamila Ziemba 
 
 



Projekt  w klasie IIIb do książki Astrid 
Lindgren pt. „Dzieci z Bullerbyn” 

 

Wyniki: 
I miejsce - Weronika Wróbel,  
II miejsce - Jagoda Wojdyło,  
III miejsce - Oliwia Leśko, Patrycja Pacanowska. 
  



Projekt w klasie IV:  
„Tajemnice książek z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” 



Projekt w klasie VI: Recenzja książki ze szkolnej biblioteki 

Chciałabym polecić wszystkim książkę pt. ,,26-piętrowy domek na drzewie”. Jest to 

zbiór zabawnych opowiadań o przygodach chłopców i ich przyjaciółki, którzy uciekli z domu, 

zostali porwani przez piratów i rozbili swój obóz na bezludnej wyspie. 

Andy i Terry, bo takie mają imiona, zaczęli budować swój domek na drzewie, natomiast 

dziewczynka Jill zamieszkała w chatce za lasem wraz ze swoimi zwierzętami: dwoma psami, 

kozą, trzema końmi, czterema złotymi rybkami, krową, sześcioma królikami, dwiema 

świnkami morskimi, wielbłądem, osłem i trzynaściorgiem latających kotów! Jill bardzo kocha 

zwierzęta i wie o nich wszystko.  

Domek na drzewie Andy’iego i Terry’ego jest naprawdę wieeeelki! Na poszczególnych piętrach znajdowały 

się różne najdziwniejsze pomieszczenia, takie jak: komora antygrawitacyjna, studio tatuażu, lodowisko z 

prawdziwymi jeżdżącymi pingwinami, arena do walk w błocie, lodziarnie z siedemdziesięcioma ośmioma smakami 

lodów i wiele innych dziwacznych pięter. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś o oczku wodnym z rekinami, 

koniecznie przeczytajcie tę książkę! 

Aleksandra Trzyna, VI 

 



Konkurs dla uczniów klas I-III pt. „Moja Polska”  
na ilustrację do wybranej legendy 

 
Nagrody: Oliwia Walentek (IIa), Daria Konefał (IIb), 
Jagoda Wojdyło (IIIb) 
 



Konkurs o tytuł Mistrza Pięknego Czytania  
Klas Drugich  

I miejsce - Bartłomiej Piotrkowicz (IIa) 



Spotkanie z rodzicami na temat wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci 
Inscenizacja „Bajka nie tylko o Smoku Wawelskim” 



Udział uczniów klasy VI w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej 
 
Wyniki:  Ignacy Ataman – VI miejsce – laureat 
                  Karolina Leśko – XV miejsce - laureatka  



Konkurs Pięknego Czytania uczniów klas trzecich 
 
 
Wyniki: 
Urszula Wilk (IIIa) I miejsce 
Maja Szykuła (IIIb) – II miejsce 
Karol Bylak (IIIa), Radosław Kozak (IIIb) – III miejsce 
 





Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Poznaj Profesora” –  
test wiedzy o książce S. Pagaczewskiego Porwanie profesora Gąbki  

 
 
Ignacy Ataman  (VI) – II miejsce  
Organizator – Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 



Projekt w klasie IIa: „Mój przyjaciel Doktor Dolittle” 
  



Projekt w klasie IIa:  
„Kwiatki czytelnicze”  

 
(XI 2016 – VI 2017) 



Świetlicowy konkurs 
recytatorski  

„Polscy poeci dzieciom” –  
recytowanie utworów 
poświęconych książce  

i bibliotece  


