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Projekt edukacji czytelniczej pod hasłem „Książka moim przyjacielem” realizowany 

był w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach od września 2016r. do czerwca 2017r. 

Adresowany był dla uczniów klas 0-6. Koordynatorem projektu była Irena Szajewska. 

 

Główne cele projektu zostały zrealizowane. Były to następujące cele: 

 promowanie wśród dzieci czytelnictwa, 

 pokazanie, że czytanie książek uczy, bawi i pozwala w pożyteczny sposób spędzić 

wolny czas, 

 wyrabianie nawyku częstego sięgania po książki. 

 

 

 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania: 

 

1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych promujących czytelnictwo 

 

Nauczyciele na lekcjach języka polskiego i wychowawcy na lekcjach 

wychowawczych przeprowadzili zajęcia promujące czytelnictwo. Zwrócili szczególną uwagę 

na korzyści płynące z czytania książek. Uczniowie mieli też możliwość zareklamowania 

swojej ulubionej książki.  

 Inną formą zachęcania uczniów do czytania książek było pokazanie, że czytanie i 

omawianie książek nie musi być nudne. Uczniowie klasy 6 pod kierunkiem polonistki pani 

Ireny Szajewskiej wykorzystali innowacyjne metody pracy podczas omawiania książki 

Kornela Makuszyńskiego pt. „Szatan z siódmej klasy”. W domu wykonali lapbooki do 

lektury, które były bardzo pomocne przy opracowywaniu kolejnych tematów lekcji. Ciekawy 

dla uczniów był sposób zaprezentowania wątku detektywistycznego powieści w formie gry 

planszowej. Uczniowie w grupach wykonywali plansze i układali zasady gry. Następnie na 

forum klasy prezentowali wyniki swojej pracy. Ostatnim etapem zajęć była wspólna zabawa z 

wykorzystaniem wykonanych przez siebie gier. Taka metoda pracy dała możliwość 

twórczego działania, współpracy i przede wszystkim omówienia lektury w sposób atrakcyjny 

i aktywny. 



 
 

2. Warsztaty czytelnicze w bibliotece 

 

Dnia 23 lutego 2017r. uczniowie klasy 6 udali się do Sądeckiej Biblioteki Publicznej 

dla dzieci. Uczestniczyli tam w warsztatach czytelniczych pod nazwą „Zabawy językowe” 

Pani bibliotekarka wykorzystała teksty poetyckie Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki 

Frączek i Joanny Papuzińskiej do różnorodnych zabaw dykcyjnych, językowych i 

ortograficznych. Uczniowie przekonali się, że językiem polskim można się świetnie bawić i 

wcale nie jest trudny. Była to ciekawa forma poznawania literatury dla dzieci i młodzieży. 

 

 

 



3. Zorganizowanie akcji czytelniczych 

 

 Szkolna akcja czytelnicza „Cała szkoła czyta książki” 

 

W piątek, 7 kwietnia 2017r., uczniowie wszystkich klas naszej szkoły uczestniczyli w 

akcji czytelniczej „Cała szkoła czyta książki”. Na początku każdej lekcji przez 10 minut 

czytali fragmenty wybranej przez siebie książki. Repertuar był różnorodny. Młodzi czytelnicy 

poznawali takie książki jak: 

klasa 1 – „Pisane łapą” 

klasa 2a – „Jak daleko do tej sztuki?” 

klasa 2b – „Co robią ryby przez cały dzień w wodzie?” 

klasa 3 – Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima 

klasa 4 i 5 – „Dziewczynka z Szóstego Księżyca” 

klasa 6 – „Przygody Mikołajka”. 

 

 Ogólnopolska akcja masowego czytania książek 

 Dnia 1 czerwca 2017r. uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w akcji czytania 

książek. Akcja była częścią ogólnopolskiej próby bicia rekordu masowego czytania, która w 

zeszłym roku zebrała 432 608 czytających w jednym czasie. Włączyli się w nią uczniowie i 

nauczyciele z Chomranic, Chełmca, Marcinkowic, Krasnego Potockiego, Librantowej, 

Januszowej i Klęczan,  łącznie 768 osób. W nasze szkole grupa 100 uczniów o godz. 10.00 

zebrała się w sali gimnastycznej, by tam czytać swoją ulubioną książkę. Repertuar był 

różnorodny – od poezji do prozy, poprzez książki przyrodnicze i naukowe. Zorganizowano 

również czytanie głośne ciekawych fragmentów książek. Wspólne czytanie trwało 30 minut. 

 Uczniowie zgodnie przyznali, że czytanie książek w tak dużej grupie sprawia jeszcze 

większą radość i przyjemność. „Kto czyta książki, żyje podwójnie” – oto nasze hasło. 

 

 



4. Zorganizowanie szkolnych konkursów czytelniczych 

 

Dnia 10 kwietnia 2017r. nastąpiło podsumowanie akcji czytelniczej oraz wręczenie 

dyplomów i nagród za udział w konkursach czytelniczych pod hasłem „Książka moim 

przyjacielem”. Na konkurs literacki złożono 10 recenzji książek, natomiast na konkursy 

plastyczne - 49 ilustracji do książek, 36 zakładek do książek oraz 11 plakatów promujących 

czytelnictwo. Komisja oceniająca pod przewodnictwem pani Celiny Pacholarz dokonała 

oceny prac i przyznała następujące miejsca: 

 

Konkurs literacki – recenzja książki 

I miejsce -   Bożena Konar z kl.6 

II miejsce – Martyna Kowalczyk z kl.6 

 

Ponadto w konkursie udział wzięli: 

Konrad Jacak, Jan Pawłowski, Jakub Kubacki, Angelika Bińkiewicz, Partycja Haberka, 

Elżbieta Tobiasz, Filip Leśnik,  

 

Konkurs plastyczny – ilustracja do książki 

Klasy 0-3: 

I miejsce –      Adam Czub z kl.0 

  Kamila Jargut z kl.0 

  Agnieszka Szajewska z kl.2 

II miejsce -     Adrian Dunikowski z kl.0 

  Milena Pociecha z kl.1 

III miejsce –   Jadwiga Wójs z kl.3 

  Jakub Budnik z kl.3 

  Julia Dyda z kl.3 

Klasy 4-6: 

I miejsce -      Justyna Mróz z kl.5 

  Oliwia Kożuch z kl.5 

II miejsce –    Anna Mróz z kl.5 

  Katarzyna Opioła z kl.5 

III miejsce –   Wiktoria Matuszny z kl.6 

  Damian Gawlik z kl.4 

 

W konkursie uczestniczyli ponadto: 

Maja Berezowska, Zuzanna Adamczyk, Patrycja Konar, Oliwia Janus, Szymon Zajączkowski, 

Mateusz Olesiak, Nadia Pawlik, Zuzanna Jurczak, Izabela Wójs, Amelia Kalisz, Bartosz 

Mróz, Anna Rusnarczyk, Oliwia Dyda, Ewa Szkaradek, Liliana Sojka, Magdalena 

Rusnarczyk, Małgorzata Myrlak, Bartłomiej Smajdor, Grzegorz Wilk, Gabriela Sowa, Julia 

Sopata, Mikołaj Uryga, Marcelina Morzywołek, Mikołaj Górowski, Marcin Musiał, Aurelia 

Gawlik, Tomasz Sowa, Katarzyna Bębenek. 

 

 



 
 

 

 

Konkurs plastyczny – zakładka do książki 

Klasy 0-3: 

I miejsce –      Kamila Jargut z kl.0 

  Magdalena Mróz z kl.2 

Julia Dyda z kl.3 

II miejsce –     Bartosz Mróz z kl.0 

  Oliwia Janus z kl.3 

III miejsce –   Aurelia Gawlik z kl.0 

  Grzegorz Wilk z kl.0 

Klasy 4-6: 

I miejsce –      Damian Gawlik z kl.4 

II miejsce –    Angelika Bińkiewicz z kl.6 

  Katarzyna Bębenek z kl.6 

III miejsce –   Bożena Konar z kl.6 

 

 

 



Ponadto w konkursie udział wzięli:  

Klaudiusz Myrlak, Martyna Górka, Maja Żak, Agnieszka Szajewska,Karolina Krzyszkowska, 

Marek Olesiak, Wiktoria Sarata, Patrycja Chronowska, Mikołaj Froehlich, Hubert Janus, 

Roksana Wilk, Katarzyna Wójs, Amelia Kalisz, Szymon Janczyk, Katarzyna Glaser, Mikołaj 

Uryga, Konrad Budnik, Patrycja Haberka, Aleksandra Konar, Agnieszka Tobiasz, Katarzyna 

Brzęczek, Elżbieta Tobiasz, Martyna Kowalczyk. 

 

 

 
 

 

Konkurs plastyczno-literacki – plakat promujący czytelnictwo 

I miejsce –       kl.0b 

  grupa z kl.3 – Oliwia Janus,  Jadwiga Wójs, Julia Dyda 

II miejsce – grupa z kl.5 – Oliwia Kożuch, Karolina Bednarczyk, Justyna Mróz,                         

Anna Mróz 

  grupa z kl.5 – Katarzyna Opioła, Karolina Zapart 

III miejsce –   grupa z kl.6 – Patrycja Haberka, Wiktoria Matuszny, Bożena Konar 

 

Pozostali uczestnicy konkursu:  

Jakub Kubacki, Mateusz Leśnik, Jan Pawłowski, Patryk Oraczko, Nikodem Drwal, 

Maksymilian Kucharski, Miłosz Pociecha, Partyk Chronowski, Arkadiusz Potoczek, Józef 

Jarek, Katarzyna Brzęczek, Maja Chmura. 

 

Nagrody książkowe i dyplomy wręczyła zwycięzcom konkursów pani dyrektor, Ewa 

Pierzchała. Organizatorem konkursów czytelniczych była pani Irena Szajewska. Wszystkim 

nagrodzonym gratulujemy! 

 

 

 

 



Konkurs „Historia pisma i książki” 

W czerwcu br. nastąpiło rozstrzygnięcie ostatnich konkursów czytelniczych 

zorganizowanych w naszej szkole. Na konkurs pod hasłem „Historia pisma i książki” złożono 

4 prace. Oto wyniki: 

I miejsce –  Anna Mróz 

  Patrycja Haberka 

  Wiktoria Matuszny 

II miejsce -  Filip Glaser 

III miejsce -  Michał Weber. 

 

Konkurs na najładniejszy zeszyt lektur 

Przyznane zostały również miejsca i wyróżnienia w konkursie na najładniejszy zeszyt lektur. 

Złożono 24 zeszyty, z bogatymi opisami przeczytanych książek i pięknymi ilustracjami. Oto 

laureaci konkursu: 

I miejsce -  Maja Żak, Julia Malec, Konrad Budnik, Hubert Janus, Agnieszka Szajewska, 

Milena Pociecha, Patrycja Haberka 

II miejsce -  Marek Olesiak, Sławomir Jargut, Wiktoria Sarata, Katarzyna Dadaś, 

Magdalena Mróz, Roksana Wilk, Kinga Pietrakiewicz, Jakub Pietrakiewicz 

III miejsce -  Natalia Sikorska, Katarzyna Glaser,  Mikołaj Froehlich, Oliwia Janus 

Wyróżnienia:  Klaudiusz Myrlak, Zuzanna Jurczak, Jakub Hasior, Karolina Krzyszkowska, 

Tomasz Sowa. 

Dyplomy i upominki wręczyła nagrodzonym pani dyrektor podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. Organizatorkami konkursów były: pani Ewa Pajor-Wojsław i 

pani Irena Szajewska. 

 

 Turniej wiedzy o patronie szkoły i konkurs pieśni patriotycznych 

 

Podczas uroczystości szkolnej pod nazwą Święto Szkoły przeprowadzono konkursy, 

do przygotowania których uczniowie musieli wykorzystać materiały piśmiennicze. Były to: 

turniej wiedzy o Józefie Piłsudskim i konkurs pieśni patriotycznych.  

Turniej wiedzy o patronie poprowadził pan Robert Cempa. Uczniowie z klas 4-6 

wykazali się dużą wiedzą o życiu i dokonaniach Marszałka. Dla drużyn z klasy 4 i 6 

zorganizowano dogrywkę, która jednak nie wyłoniła mistrzów, bo uczniowie świetnie 

odpowiadali na pytania. Jury zdecydowało przyznać pierwsze miejsce drużynie z klasy 

4 w składzie: Ewelina Gizicka, Tomasz Klag i Kacper Łukasik oraz drużynie z klasy 6, którą 

tworzyli: Angelika Bińkiewicz, Natalia Słaby i Mateusz Leśnik. 

 



 
 

Wielu wrażeń dostarczył konkurs pieśni legionowych. Zespoły z wszystkich klas 

zaprezentowali wylosowane wcześniej pieśni. Bardzo podobał się występ najmłodszych 

uczniów z oddziału przedszkolnego, którzy zaśpiewali pieśń „Przybyli ułani”. Zespół z klasy 

2b pieśń „Pierwsza kadrowa” wzbogacił strojami i ciekawym układem tanecznym, 

a uczniowie z klasy 4 do swojej pieśni mieli piękne białe róże. Ostatecznie zwycięzcami 

konkursu pieśni legionowych w dwóch kategoriach wiekowych zostały zespoły z klasy 2b, 

3 oraz klasy 6. 

 

 



 Konkursy o tytuł Mistrza Ortografii i Kaligrafii 

 

W czerwcu odbył się konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii przeznaczony 

dla uczniów klas 4-6. Zadanie konkursowe polegało na uzupełnieniu tekstu z lukami w 

wyrazach z trudnością ortograficzną. Dla każdej klasy przygotowano inny tekst dostosowany 

stopniem trudności do ich wiedzy i umiejętności.  Polonistki naszej szkoły, pani Ewa Pajor-

Wojsław i pani Irena Szajewska, poprawiły teksty i przyznały tytuł Mistrza Ortografii 

następującym uczniom: 

Klasa 4 –  Roksana Matiaszek 

  Paweł Konar 

  Dawid Smajdor 

Klasa 5 -  Anna Mróz 

  Justyna Mróz 

  Katarzyna Opioła 

Klasa 6 -  Katarzyna Bębenek 

  Arkadiusz Potoczek 

  Filip Leśnik. 

 

 

 
 

 

 Drugi konkurs o tytuł Mistrza Kaligrafii zorganizowano dla uczniów klas 1-6. 

Zadaniem uczestników było jak najpiękniejsze przepisanie wiersza Jana Brzechwy. Każda 

klasa pisała inny wiersz o różnym stopniu trudności i różnej długości. Dzieci przepisywały 

takie utwory jak: „Wielbłąd”, „Mucha”, „Tydzień”, „Wiosenne porządki”, „Jajko”. 

Komisja konkursowa zdecydowała, że na tytuł Mistrza Kaligrafii zasłużyli: 

Klasa 1 -  Aleksandra Wójcik 

  Natalia Piszczek 

Klasa 2a -  Maja Żak 

  Katarzyna Dadaś 



Klasa 2b -  Agnieszka Szajewska 

  Patrycja Chronowska 

Klasa 3 -  Jadwiga Wójs 

  Oliwia Janus 

Klasa 5 -  Karolina Zapart 

  Justyna Mróz 

Klasa 6 -  Aleksandra Konar 

  Bożena Konar 

Mistrzowie Ortografii i Mistrzowie Kaligrafii otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i 

upominki. Gratulujemy! 

 

 

 
 

 

5. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych promujących czytelnictwo 

 

 Małopolski konkurs Humanistyczny 

 

Dnia 7 listopada 2016r. odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu 

Humanistycznego. Uczestniczyło w nim czworo uczniów z klasy 6. Najlepszy wynik uzyskała 

Angelika Bińkiewicz. Hasło przewodnie konkursu brzmiało: „Na falach życia”. Uczniowie 

musieli wykazać się doskonałą znajomością lektur konkursowych, a także umiejętnością 

redagowania różnych form wypowiedzi. Do konkursu przygotowywała ich pani Irena 

Szajewska. 

Uczennica klasy 6, Angelika Bińkiewicz, była uczestniczką etapu rejonowego 

Małopolskiego Konkursu Humanistycznego. Wykazała się dobrą znajomością literatury 

konkursowej oraz umiejętnością redagowania dłuższych form wypowiedzi. Niestety Angelika 

nie zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu, ale zaprezentowała dobry poziom. 

Gratulujemy. 



 
 

 

 IV Gminne Dyktando o „Złote Pióro Wójta Gminy Chełmiec” 

 

Zespół Szkół w Świniarsku po raz czwarty gościł uczestników Gminnego Dyktanda o 

„Złote Pióro Wójta Gminy Chełmiec”. Organizatorem konkursu jest również Szkoła 

Podstawowa w Rdziostowie. Konkurs zgromadził prawie 100 miłośników języka polskiego. 

W kategorii szkoły podstawowej dyktando pisało 46 uczniów. W tej licznej grupie znalazło 

się też siedmioro uczniów naszej szkoły z klas 5 i 6. Wyniki konkursu już wkrótce. 

 

 

 



 IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 

 

Dnia 4 października 2016r. odbyło się IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 

„Po polsku o historii”. Jest to wyjątkowy projekt edukacyjny. Rywalizacja w tradycyjnym 

dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do 

napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości 

przez Polskę.  

Nasza szkoła znalazła się w grupie prawie 500 szkół z terenu Małopolski, które 

przystąpiły do tego konkursu. Nasi uczniowie też chętnie w nim uczestniczyli. Dyktando 

pisało 15 uczniów z klas 5-6. Aż 9 osób uzyskało ponad 60% punktów możliwych do 

zdobycia. Najlepiej dyktando napisały: Justyna Mróz z kl.5, Bożena Konar z kl.6, Katarzyna 

Opioła z kl.5. Koordynatorem konkursu była pani Irena Szajewska. Już wkrótce dowiemy się, 

komu udało się zakwalifikować do etapu wojewódzkiego.  

 

Tekst dyktanda dla uczniów szkół podstawowych 

 

W przestworzach i na morzu 

 

W 1940 roku jedynym krajem stawiającym opór Trzeciej Rzeszy była Wielka 

Brytania. Aby ją pokonać, Niemcy musieli najpierw zniszczyć brytyjskie lotnictwo oraz 

marynarkę wojenną. 

Na kartach historii chlubnie zapisał się udział polskich lotników w bitwie o Anglię. 

Myśliwski Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki wzbudził podziw Brytyjczyków, 

którzy początkowo niezbyt ufali umiejętnościom Polaków. W decydującej bitwie powietrznej 

15 września 1940 roku bohaterscy kościuszkowcy zestrzelili trzykrotnie więcej niemieckich 

samolotów niż inne dywizjony alianckie. Nazwiska Witolda Urbanowicza czy Jana Zumbacha  

pojawiły się w angielskich gazetach, przynosząc chwałę Polsce. Zwycięska bitwa powietrzna 

o Anglię udaremniła plan Hitlera.  

A jak było na morzu?  

Spośród wielu niszczycielskich okrętów, które dokonały czynów nieprzeciętnych, 

należałoby szczególnie wyróżnić najnowocześniejszy wówczas polski okręt podwodny ORP 

„Orzeł”. W połowie września 1939 roku wypłynął do Tallina, portu w Estonii. Pod naciskiem 

Niemców Estończycy przystąpili do rozbrajania okrętu, zabrano też mapy i dziennik 

nawigacyjny. Mimo to załoga zdecydowała o ryzykownej ucieczce do Wielkiej Brytanii. U jej 

wybrzeży „Orzeł” ochraniał statki handlowe. W kwietniu 1940 roku brawurowo zatopił 

niemiecki transportowiec „Rio de Janeiro”, czym przyczynił się do zdemaskowania 

przygotowywanej przez Hitlera inwazji na Norwegię. 23 maja wypłynął na kolejny patrol na 

Morze Północne. W niewyjaśnionych okolicznościach zaginął. Do dziś nie odnaleziono 

wraku.  

Triumf polskich lotników i  marynarzy nad nazistami stał się tematem wielu dzieł 

literackich i filmowych. 

 



 
 

 

 Gminny Konkurs Poetycki 

Dnia 29 maja 2017r. w Zespole Szkół w Chełmcu miało miejsce podsumowanie 

Gminnego Konkursu Poetyckiego pt. „Szkoła moich marzeń”. Była to już XVII edycja 

konkursu, w której licznie wzięli udział również uczniowie naszej szkoły. W grupie 97 

nagrodzonych młodych poetów znalazły się cztery dziewczyny z naszej szkoły: Agnieszka 

Szajewska (I miejsce w kategorii klas 1-3), Natalia Sikorska, Anna Mróz oraz Martyna 

Kowalczyk. Wspaniałą nagrodą dla laureatów konkursu był tomik poezji zawierający wiersze 

uczniów z 12 szkół z terenu gminy Chełmiec. Gratulujemy sukcesu i zamieszczamy 

nagrodzone wiersze. 

 

TO JEST SZKOŁA MOICH MARZEŃ 

 

Jestem uczennicą drugiej klasy, 

Do której chodzą same asy. 

 

Nauka nie jest trudna, 

Żadna lekcja nie jest nudna. 

 

Na lekcje wzywa piosenka, 

Dziewczynki są w kolorowych sukienkach. 

 

Chłopcy w dresach firmy adidas, 

Są mili dla wszystkich cały czas. 

 

Nasza pani ciągle się uśmiecha, 

Bo praca z nami to dla niej uciecha. 

 



Czytanie to świetna przygoda, 

Gdy pani trochę humoru doda. 

 

Na trudne rzeczy zawsze jest rada, 

A na lekcjach rozrabiać nie wypada. 

 

Czytamy tylko ciekawe książki, 

Na matematyce mierzymy kolorowe wstążki. 

 

Tabliczka mnożenia sama do głowy wpada, 

Bo nauczyciel dobrze wykłada. 

 

Z ortografią kłopotów nie mamy, 

trudne słówka z radością wkuwamy. 

 

Język angielski poznajemy, 

Miły uśmiech do tego dodajemy. 

 

Na wuefie w piłkę razem gramy, 

Nasze ciała sportem wzmacniamy. 

Tak wygląda moja szkoła 

Do nauki wszystkich woła. 

Do zabawy i radości, 

Tylko uśmiech w niej gości. 

 

Uczą w niej super nauczyciele, 

Którzy dobroci mają wiele. 

Wszyscy są dla siebie mili, 

Warto żyć dla takiej chwili. 

 

To jest szkoła moich marzeń, 

Dostarcza mi wielu wrażeń. 

W takiej szkole chcę się uczyć, 

Bo mądrym człowiekiem chcę być. 

 Agnieszka Szajewska 

Klasa 2 

 

SEN 

Miałam sen, że był taki dziwny dzień, 

Nie uleciał mi jak straszny cień. 

Za bramą szkoły zawsze się marzy 

I nie wiadomo, co się dziś zdarzy. 

Idę do szkoły, a nauczyciele latają! 

Nietoperze w ławkach zasiadają, 



Literki i liczby zajadają. 

Przerwy z procy wyskakują, 

A uczniowie na skrzydłach ulatują! 

Czytanki skaczą jak mała kózka, 

A z podręcznika wyrasta brzózka. 

Gdy gramy w berka, każdy gdzieś zerka. 

Tęcze, wzory, kolory przeplatają roku pory. 

Kredki, piórniki i ołówki, 

Nowy pomysł wpadł mi już do główki. 

Gdy próg przeskakuję, ciągle mi wesoło! 

Cieszysz mnie zawsze, moja szkoło! 

Bawić się, skakać, dzielić i mnożyć, 

Musi się wszystko dobrze ułożyć. 

  Natalia Sikorska 

  Klasa 2 

 

MOJA WYMARZONA SZKOŁA 

 

Moja wymarzona szkoła 

To szkoła, która jest wesoła. 

W niej zawsze słońce świeci, 

A w klasach bawią się dzieci. 

Nauczyciele nie robią wywiadówek, 

Bo w szkole nie ma wcale klasówek. 

Uczniowie są dobrze wychowani, 

Więc nie wiedzą, co to nagany. 

Chłopcy są dżentelmenami, 

Opiekują się dziewczynami. 

Do szkoły chodzimy w środy, wtorki i piątki, 

A poniedziałki i czwartki to od szkoły wyjątki. 

W nauce pomagają nam nauczyciele, 

A w zabawach – kudłaci przyjaciele! 

  Anna Mróz 

Klasa 5 

 

SZKOŁA MOICH MARZEŃ 

 

Najfajniejsza szkoła 

Jest cała kolorowa, 

A gdyby była biała, 

To bym chyba oszalała. 

 

Chcę by była sportowa 

I oczywiście odlotowa, 

Żeby WF był wydłużony, 

A angielski poszerzony. 



Żeby miała basen 

I wolne choć czasem 

Od stresu, hałasu 

I aby było dużo wolnego czasu. 

 

Aby znajdowała się na drzewie, 

A w niej każdy lubił siebie, 

By było bezpiecznie 

I to koniecznie. 

Martyna Kowalczyk 

Klasa 6 

 

 
 

 Gminny Konkurs „Konstytucja 3 Maja w formie lapbooka” 

Szkoła Podstawowa  w Rdziostowie była organizatorem Gminnego Konkursu pn. 

„Konstytucja 3 Maja w formie lapbooka”.  W konkursie wzięło udział 35 uczestników z 

siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmiec. W grupie tej znalazło się również 11 

uczniów z naszej szkoły. Dwie uczestniczki zdobyły czołowe miejsca: Aleksandra Konar z 

kl.6 zajęła II miejsce, a Karolina Bednarczyk z kl.5 – III miejsce. 

Podsumowanie konkursu nastąpiło 28 kwietnia 2017 r. W uroczystości brali udział 

Wójt Gminy Chełmiec pan Bernard Stawiarski, pan Radosław Potoczek Dyrektor Gminnego 

Zespołu Edukacji, komisja konkursowa, a także nagrodzeni  uczestnicy konkursu i ich 

opiekunowie naukowi. 



Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe i dyplomy. Ponadto wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Uroczystość zakończyła się 

słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów konkursu. 

Lapbooki, które zostały przesłane na  konkurs, zostaną zaprezentowane na wystawie w 

budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.  

Gratulujemy nagrodzonym i uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom: pani Ewie 

Pajor-Wojsław i pani Irenie Szajewskiej, pod których kierunkiem powstały lapbooki. 

 

 
 

 

Podsumowanie 

 

 Realizacja działań w ramach projektu czytelniczego dostarczyła dzieciom wiele okazji 

do obcowania z książką. Niewątpliwie rozbudziła ich zamiłowanie do czytania, pokazała, że 

czytanie książek może być świetną zabawą i może dostarczyć wielu wrażeń i dużo 

przyjemności. 

 

       Koordynator projektu: Irena Szajewska 


