Drodzy Uczniowie!
Z radością chciałabym poinformować, że Wasza koleżanka z klasy 4 A - Aleksandra Minoga
zdobyła 3 miejsce w konkursie powiatowym „Tę książkę warto przeczytać” w kategorii szkoły
podstawowe klasy I-IV. Serdecznie gratulujemy i wspólnie cieszymy się z tego sukcesu!

W eliminacjach szkolnych konkursu „Tę książkę warto przeczytać” wzięła udział także Wasza
koleżanka z klasy 7B Aleksandra Szybka, która jak najbardziej zasługuje na wielkie brawa, gdyż jej
wystąpienie było również bardzo ciekawe, pomysłowe i magiczne .
Jednocześnie przypominam, iż jeszcze jest odrobina czasu, aby zastanowić się („pochylić”)
nad pozostałymi konkursami powiatowymi, które wcześniej ogłosiłam na stronie szkoły. Zachęcam
Was serdecznie i proszę o ewentualne informacje przez dziennik elektroniczny, że wzięliście udział,
bądź dostarczenie prac do biblioteki szkolnej, a ja z przyjemnością zgłoszę Wasze uczestnictwo
i przekażę wykonane fotografie bądź napisane książki (chętnie się z nimi zapoznam zanim trafią do
głównego organizatora ).
A poza tym ogłaszam czytelniczy konkurs szkolny dla uczniów klas 1-3. Zapraszam do
wspaniałej zabawy! Szczegóły poniżej. Pozdrawiam – Anna Szymańska.

Szkolny Konkurs plastyczno-literacki pt. „Książki, które nas jednoczą” dla uczniów klas 1-3.
Cele konkursu:






Upowszechnianie czytelnictwa - budzenie zainteresowań czytelniczych;
rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
rozwijanie aktywności plastycznej, wrażliwości i wyobraźni;
doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem;
promowanie literatury dla dzieci i obcowania z książką poprzez kontakt
z biblioteką.

Zakres tematyczny obejmuje znajomość treści następujących książek:
 „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych”
– Joanna Bednarek;
 „Szewczyk Dratewka” – Janina Porazińska.
Warunki uczestnictwa:






Uczniowie klas 2 i 3 napiszą test sprawdzający znajomość opowiadań znajdujących
się w obu wyżej wymienionych książkach;
Uczniowie klas 1 mają za zadanie wykonać pracę plastyczną ilustrującą przygody
Szewczyka Dratewki
Uczniowie wykonują jedną pracę, wybraną przez siebie techniką (dowolnie: kredki,
farby, wyklejanka itp.);
praca powinna być wykonana w formacie A3;
na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko oraz klasę.

Termin składania prac plastycznych i zgłoszeń:
 Zgłoszenia uczestników oraz prace plastyczne należy przekazać do dn. 19.03.2021 r.
do biblioteki szkolnej.
 Konkurs (pisanie testu) odbędzie się dn. 24.03.2021r.
 Przewidywany czas trwania konkursu: godz. 9.00-12.00. w odpowiednio
wydzielonych miejscach.
 W konkursie przewidziano drobne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla laureatów.
 Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.03.2021 r.

Anna Szymańska 

