
 
Z OKAZJI MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH  ZAPRASZAMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY         
DO UDZIAŁU W KONKURSACH 
 

Uczniowie klas I-III : przygotowanie pracy plastycznej- plakat wykonany dowolną techniką w wymiarze A3 promujący czytanie 
zawierający hasło:  

Z KSIĄŻKĄ MI ZAWSZE PO DRODZE.  
Każda praca musie być zaopatrzona w następujące dane : imię, nazwisko, klasa. Zebrane prace w całości z każdej klasy należy 
dostarczyć do 18.10.2021r. do biblioteki szkolnej. 
 
Uczniowie klas II -III :    KONKURS GŁOŚNEGO CZYTANIA  

                                    " BAŚNIE I LEGENDY Z CAŁEGO ŚWIATA" 
 
do 15 PAŹDZIERNIKA 2021 roku w klasach przeprowadzić należy eliminacje klasowe, podczas których wyłonieni zostaną uczestnicy 
konkursu szkolnego. Każda klasa może zgłosić 2 kandydatów! 
Termin konkursu szkolnego: 
18.10.2021r. godz.8.00 
 
- uczestnicy mają przygotować wybrany fragment baśni lub legendy. Czas czytania dla uczestnika 3 min. 
 
Kryteria oceny uczestników: 
Uczestników będzie oceniać powołane jury. Podczas czytania tekstu będą brane pod uwagę: 
• płynność 
• poprawność 
• wyrazistość 
• modulacja głosu 
• przestrzeganie znaków interpunkcyjnych 
• postawa, zachowanie w trakcie czytania 
• premiowany będzie wybór baśni lub legendy oryginalnej i mniej znanej. 
                                                                                              



 
 
 Z OKAZJI MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH  ZAPRASZAMY UCZNIÓW NASZEJ 
SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSACH 
 

Uczniowie klas IV-VI: wykonanie zdjęcia techniką dowolną, powinno pokazywać, że czytanie w domu, miejscach publicznych (tj. 

szkoła, ulica, park, sklep, itp.) to przyjemność i atrakcyjna forma rozrywki wypełniająca wolny czas. 

hasło konkursu : 

Z KSIĄŻKĄ MI ZAWSZE PO DRODZE 

Prace należy dostarczyć do 18.10.2021r. Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres : bibliotekasp25@o2.pl – z dopiskiem 

Z KSIĄŻKĄ MI ZAWSZE PO DRODZE. W treści wiadomości należy wpisać: imię, nazwisko, klasa, ewentualnie tytuł pracy. 

 

Uczniowie klas  VII-VIII przygotowanie pracy plastycznej –pocztówki zawierającej życzenia dla książki/bohatera/autora 

wykonana dowolną techniką w wymiarze A4 zawierający hasło: Z KSIĄŻKĄ MI ZAWSZE PO DRODZE. 

Każda praca musie być zaopatrzona w następujące dane : imię, nazwisko, klasa, ewentualnie tytuł pracy. 

Prace należy dostarczyć do 18.10.2021r. 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do prezentowanej pracy oraz uzyskaniu 
zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii (dotyczy klas IV-VI) oraz zgody na umieszczenie danych na stronie internetowej 
organizatora. 

Uczniowie klas  VII-VIII - MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

                                                                „ Baśnie i legendy z całego świata” 

Prezentacja multimedialna ma powstać w oparciu o wybraną i przeczytaną przez uczestnika konkursu baśń lub legendę świata. 

Ma być wykonana w programie Microsoft Power Point i może zawierać maksymalnie 20-25 slajdów. 

Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: 

bibliotekasp25@o2.pl 

W treści wiadomości należy podać informację zawierającą: tytuł i autora baśni lub legendy oraz z jakiego kraju pochodzi. Nazwisko 

ucznia oraz klasę. Konkurs trwa od 1do 18 października 2021r. 
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