
                                           „ My ksi ążki czytamy”  
Sprawozdanie  z realizacji zadań wynikających z przystąpienia                                                           

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sobieniach-Jeziorach                                        
do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  w roku szkolnym 2016/2017. 

 

I . Wrzesień -  październik 2016r . 
 

Wybór i zakupienie za przyznaną kwotę 15 000 zł   600  książek wskazanych przez uczniów 
w przeprowadzonych wcześniej    w naszej szkole wyborach w ramach akcji Ogólnopolskich 
Wyborów Książek  z uwzględnieniem  uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 
nowości wydawniczych.  Przed  dokonaniem zakupu  lista książek została zaopiniowana 
przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  

 

               II. Październik  2016 – czerwiec  2017      
                                                                                                                                                  

Realizacja  ogólnoszkolnego  projektu  czytelniczego   „My ksi ążki czytamy”  ,                                                
który  swoim zasięgiem objął następujące akcje, przedsięwzięcia,                                     
projekty realizowane w poszczególnych oddziałach oraz konkursy                                

przeprowadzone wśród uczniów naszej szkoły: 
 

•  akcję promującą czytelnictwo  w klasach I-VI  „Dzień  Głośnego Czytania ”                    
dn.  29 września  2016r.   
 

• akcję promującą czytelnictwo  w klasach I-VI   „Czytam i zach ęcam rówie śników do 

czytania ”  dn. 3  kwietnia 2017 r.  w Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.                    
Ulubione książki zaprezentowało i zachęcało  rówieśników do czytania 84 uczniów z klas I-VI                      
(co stanowi 50% ogólnej liczby uczniów). 

 

• akcję promującą czytelnictwo  w klasach I-VI   „Czytelnik Roku”  
 

•   cykliczne  przedsięwzięcie  promujące  czytelnictwo  w klasie I  „Czytamy młodszym 
kolegom ”     z udziałem ucznia kl. IV Janka Kasprzaka. 

 

 

◊  projekt  czytelniczy    „Ksi ążki  pasuj ą do ka żdej r ączki ”    w  klasie I   

 

◊  projekt  czytelniczy    „W świecie wierszy Jana Brzechwy ”   w  klasie IIA  i  IIB 
 

◊  projekt  czytelniczy    „Bohaterowie ksi ążek Astrid Lindgren”    w  klasie IIIA  i  IIIB  

 

◊  projekt  czytelniczy   „Ksi ążka rogami nie bodzie – mog ę   z książką żyć w    zgodzie”   
w  klasie IV 

 

◊  projekt  czytelniczy     „Moda na czytanie ”    w klasie V 
 
◊  projekt  z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej   „Przewodnik        

turystyczny po galaktyce”   w  klasie VIA  i  VIB . 



 

 konkurs  czytelniczo -  plastyczny  „Ksi ążka  mojego dzieci ństwa”  dla ucz. kl. I 

  

         Gabrysia Babska  - ilustracja do książki  „Bambo”  Juliana Tuwima - wyróżnienie 

             Ania  Kasprzak  - ilustracja do książki   „Mała Syrenka”  H. Ch. Andersena - wyróżnienie 

               Weronika  Piesiewicz  - ilustracja do książki   „Kopciuszek”   Braci Grimm – wyróżnienie 

 
 

 konkurs czytelniczy „ Z Janem Brzechw ą na wesoło”   dla uczniów klas II  

           I miejsce  Julia  Wiącek  kl. IIB 

 

           II miejsce  Emilka  Pełka  kl. IIB 

 

           III miejsce  Weronika  Osęka  kl. IIA 

                             Weronika  Pielak  kl. IIA 

                       Zosia  Żelazo  kl. IIB 

 
 konkurs  czytelniczo -  plastyczny  „ W  świecie wierszy Jana  Brzechwy”                       

dla uczniów klas II 
 

 

    wyróżnienia: 

 praca   „Le ń”  -  autorstwa  Emilki  Pełki   z kl. IIB
 

 praca  „Psie smutki”  -  autorstwa  Dominiki  Patockiej  z kl. IIB 

 prac  „Przyj ście lata”  -  autorstwa  Karolinki  Szumidło  z kl. IIB 

 praca  „Kwoka” -  autorstwa  Weroniki  Osęki  z kl. IIA 

 praca  „Tańcowała igła z nitk ą”  -  autorstwa  Julii  Wiącek  z kl. IIB 

 praca  „ZOO” -  autorstwa  Janka  Radzika  z kl. IIA 

 

 konkurs czytelniczy   „Z wizyt ą w  Bullerbyn”     dla uczniów klas III  
 

          I miejsce  Ula  Jeziorek  -  kl. IIIB 

                           Natalka Retmaniak  - kl. IIIB 
 

                       II miejsce  Kuba Kęder   -  kl. IIIB 

 

           III miejsce  Zosia  Maciejewska -  kl. IIIB 

                             Bartek Pyza  -  kl. IIIB 

                        
 

 konkurs czytelniczy  „Paweł, Kuba i inne dzieciaki. Poznajemy    bohaterów ksi ążek Anny  
Onichimowskiej”     dla uczniów klasy IV  

 

             I miejsce   Magda Trzaskowska  
 

           II miejsce   Kacper  Baran  
                          Ania   Retmaniak 
                                Ola  Rytel      
 
          III  miejsce   Janek  Kasprzak  

 



 

 konkurs fotograficzny  promujący czytanie   „Przyłapani na czytaniu”   dla uczniów klas I- VI    
 

             I miejsce   Jakub  Borkowski  -  kl. IIIB 

 
 

            II miejsce  Ania   Retmaniak -  kl. IV 

 
                    III  miejsce   Zuzia  Woźniak -  kl. IIIA 

 
           Nagroda  Dyrektora   Amelia  Staros -  kl. IIA 

 
 

�  22 czerwca -  happening czytelniczy  „My ksi ążki czytamy”   podsumowujący  

realizowane projekty: prezentacja klas, wręczenie nagród za konkursy oraz nagrodzenie  

uczniów, którzy wypożyczyli i przeczytali  największą ilość książek.                                                                                      

Czytelnikiem Roku   szkolnego  2016/2017 została  Julia  Mentryba   z klasy IIIA,                                            

a  klasa II B -  klasą z największą ilością wypożyczonych  książek. 

Nasze szkolne święto książki uatrakcyjnili uczniowie ze szkolnego koła tanecznego              

i chóru oraz szkolnego koła teatralnego z przedstawieniem „Książki Grzesia”.  

      
 


