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          Jak co roku w miesiącu październiku,   

obchodziliśmy w naszej szkole „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”. 

Święto bibliotek rozpoczęliśmy  od wykonania na dolnym holu szkoły 

okolicznościowej gazetki, informującej o działaniach związanych z tym świętem, a w 

bibliotece wystawę książek nawiązującą do tegorocznego hasła obchodów „Czytanie 

dla Pokoju”. Siłą rzeczy skupionej w kręgu literatury ukraińskiej. 

      Głównym celem „święta” była promocja czytelnictwa, wzbogacenie wiedzy, 

rozbudzenie zainteresowań, kształtowanie kultury czytelniczej, zwrócenie uwagi 

środowiska uczniów, nauczycieli i rodziców na bibliotekę, jako aktywną, widoczną 

część szkoły. Jako pierwszy przeprowadzony został konkurs czytelniczy klas trzecich 

ze znajomości treści książki J. Papuzińskiej pt. „Asiunia”. Następnie rywalizowali 

uczniowie klas drugich w konkursie czytelniczym pt. „Ładnie i poprawnie czytam 

bajki, baśnie i wierszyczki”. Kolejny konkurs to „Życie i twórczość Marii 

Konopnickiej autorki „Roty”, skierowany do uczniów klas czwartych i piątych. 

Konkursem tym zakończyliśmy w naszej szkole oficjalne obchody Roku Marii 

Konopnickiej. „Sąsiedzi – mity i fakty” to konkurs wiedzy o krajach sąsiadujących z 

Polską skierowany był dla uczniów klas szóstych. Z przyczyn niezależnych od 

organizatora konkurs nie został przeprowadzony. Najwięcej czasu do realizacji swoich 

konkursowych zamierzeń miały dzieci klas pierwszych uczestniczące w konkursie 

plastycznym pt. „Ilustracje do ukraińskiej baśni „Przybrany ojciec”. Zakończenie 

konkursu, czyli składanie prac trwało do 28 października. Wszystkim biorącym udział 

w Święcie Biblioteki serdecznie dziękujemy,   

A oto lista zwycięzców i wyróżnionych: 



 

Klasy pierwsze 
 

Magda Oberszt z kl. 1b – pierwsze miejsce 

Marcelina Ładyńska z kl. 1a – drugie miejsce   

Ola Ołów z kl. 1b – trzecie miejsce 

Franek Zając z kl. 1c – wyróżnienie 

 

Klasy drugie 

 

Amelia Popowicz z kl. 2a – pierwsze miejsce 

Nadia Pietruszewska z kl. 2b – drugie miejsce 

Lila Korotko z kl. 2b – trzecie miejsce 

Wiktor Kalinowski z kl. 2a – wyróżnienie 

 

Klasy trzecie 

 

Antoni Suchodolski z kl. 3b – pierwsze miejsce 

Maja Dawidziuk z kl. 3b – drugie miejsce 

Jakub Bołtrukanis z kl. 3a – trzecie miejsce 

Magda Sosnowska z kl. 3a – trzecie miejsce 

 

Klasy czwarte i piąte 

 

Alicja Wawrzyn z kl. 5a – pierwsze miejsce 

Nikola Sobolewska z kl. 4 – drugie miejsce 

Patrycja Kulbacka z kl. 5a – trzecie miejsce 

 

Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom  i 

wyróżnionym  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

 
   

 

 

 


