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Wrzesień/Październik 

Redakcja  gazetki wita wszystkich czytelników w nowym roku szkolnym. 

To nasz kolejny, i mamy nadzieję,  nie ostatni numer gazetki w wydaniu 

elektronicznym. Zupełnie nowa forma gazetki wymuszona została aktualną 

sytuacją życiową. 

       W tym numerze m.in. 

 Powrót 

do nauki 

zdalnej! 

    Na jak 

długo? 
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Życie szkoły w cieniu pandemii  

Zupełnie inaczej niż dotychczas rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Nie było 
uroczystych powitań,  tradycyjnego „Rok szkolny 2020/2021 uważam za 
rozpoczęty”, którym  to hasłem z pewnością wprowadziłby nas pani dyrektor  
w nowy rok szkolny. Wszyscy musieliśmy się zmierzyć z nową rzeczywistością 
 w myśl zasady  DDM, czyli dystans -  dezynfekcja- maseczka. I choć nieco inaczej, 
bo w cieniu pandemii, toczyło się życie naszej szkoły. 
 

potkanie z pielęgniarką- świetlica   

Nowy rok szkolny w naszej świetlicy rozpoczęliśmy od oswajania się z nową 

sytuacją. KORONAWIRUS, EPIDEMIA, REŻIM SANITARNY- te do niedawna 

obcobrzmiące, tajemnicze  nazwy dzisiaj znane są już nawet najmłodszym członkom 

szkolnej społeczności. Ale ponieważ wiedzy nigdy dosyć- zwłaszcza w szkole- postanowiliśmy 

zasięgnąć informacji u źródła i zaprosiliśmy do świetlicy szkolną pielęgniarkę. 

Pani pielęgniarka rzeczowo, fachowo i kompetentnie udzieliła nam wyczerpujących 

wiadomości związanych z naszym bezpieczeństwem, przypomniała wszystkie zasady higieny 

obowiązujące w czasie epidemii (i nie tylko!) oraz zobrazowała, w jaki sposób rozprzestrzenia 

się wirus.  

Okazało się, że w teorii jesteśmy naprawdę świetni! Każde dziecko doskonale wie, że 

należy często i dokładnie myć ręce, zachowywać tzw. dystans społeczny, nosić własne kanapki, 

używać tylko własnych przyborów, zakładać maseczkę.  

Co do zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce-  cóż... staramy się… i ciągle się 

uczymy – jak to w szkole! No i oczywiście  mamy nadzieję, że ten wstrętny wirus  nigdy do 

nas nie dotrze. 

                                                                                                         M. Wąsik 
 

 

 

W dniach 17-18 września 2020 roku w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej odbyły 

się wybory do samorządu uczniowskiego. Po raz pierwszy w historii odbyło się to poprzez 

Internet (każdy miał tylko jeden głos i był oczywiście anonimowy). Kandydowało 7 uczniów 

po jednym z każdej klasy. Po pierwszej turze okazało się, że nikt nie uzyskał wymaganej 

większości, czyli 50% plus jeden głos). Konieczna była druga tura, do której zostali 

zakwalifikowani: 

Filip Kościelny z klasy VIa 

Natalia Noga z klasy VIIa 

Katarzyna Poźniak z klasy VIII 

Zwyciężyła Katarzyna Poźniak, uzyskała 59%. Drugi wynik uzyskał Filip Kościelny, 

 a trzeci Natalia Noga. 

S 
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Także w drugiej turze wyłoniono opiekunów samorządu uczniowskiego na rok 

2020/2021, którymi zostali Monika Khan i Tadeusz Zygo. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy! 

 

to wydarzenie, które odbywa się każdego roku w ostatni piątek września.  

W tym roku nietypowo obchodziliśmy go 2 października.  

W akcji uczestniczą szkoły z różnych stron świata. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie 

tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest również okazją dla uczniów 

do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład 

dzieciom, pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.  

Jak to było w naszej  szkole?  
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 Do tego dnia przygotowywaliśmy się przez cały tydzień. Na schodach i korytarzach szkolnych 

pojawiały się kolorowe plakaty z 

różnymi przykładami tabliczki 

mnożenia. Na przerwach 

uczniowie szukali nowych afiszy z 

kolejnymi działaniami a na 

lekcjach matematyki, uczniowie 

musieli prawidłowo obliczyć 

wylosowane działania. W trakcie 

 przerw  nauczycielki 

matematyki przepytywały 

wszystkich, również dorosłych, ze 

znajomości tabliczki.  Zostali 

wyłonieni „Mistrzowie Tabliczki 

Mnożenia” - każdy kto bezbłędnie 

rozwiązał rachunki otrzymywał 

kolorową naklejkę. W piątek na 

przerwach międzylekcyjnych 

wszyscy chętni uczniowie klas 4-8 

rozwiązywali matematyczne 

łamigłówki. Uczniowie dzielnie 

walczyli o punkty wykonując 

wylosowane zadania. Najlepsi 

zostali nagrodzeni oceną z 

matematyki. Kolejny taki dzień 

już za rok.                         

   J.Bujak  

pod takim hasłem obchodziliśmy  Dzień 

Chłopaka w naszej szkole.  

Dzień Chłopaka jest obchodzony w Polsce 30 września. Z tej okazji dziewczyny  

i koleżanki składają chłopakom najlepsze życzenia. Nie inaczej było w naszej szkole, 

sami popatrzcie…. 

„Zakrawatowani 

są niepytani”… 
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Wszyscy chłopcy przyszli do szkoły w krawatach- w tym dniu wyglądali jak 

prawdziwi 

dżentelmeni… 
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Od 7 października pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi 

uczniami. W tym dniu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. 

   Po przywitaniu zgromadzonych gości przez panią dyrektor, gotowi, odświętnie ubrani 

i bardzo przejęci pierwszoklasiści przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności  

w krótkiej części artystycznej. Piękne zaśpiewane piosenki oraz wyrecytowane wiersze 

wycisnęły niejedną łezkę wzruszenia z oczu bliskich.  

W niezwykle podniosłej atmosferze w obecności pocztu sztandarowego pierwszacy złożyli  

 

ślubowanie. Chcą być dobrymi uczniami, kolegami i Polakami, a swoim zachowaniem i nauką 

sprawić radość nauczycielom i rodzicom.   

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Jolanta Kwarta dokonała symbolicznego pasowania na 

ucznia, wypowiadając słowa  „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej” i dotykając 

ołówkiem, niczym czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów.  
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Ten dzień na długo zostanie w pamięci pierwszaków, a symboliczne dyplomy oraz pamiątkowe 

zdjęcie będą przypominały o tym ważnym wydarzeniu przez kolejne lata.  

                                            Barbara Ożóg 

 

zień Edukacji Narodowej i Święto Patrona Szkoły 

    13 października był wyjątkowym dniem dla każdego ucznia i pracownika 

naszej szkoły. Obchodziliśmy wtedy Święto Patrona Szkoły oraz Święto 

Komisji Edukacji Narodowej. Tym razem reżim sanitarny zmusił 

organizatorów do tego, by ten dzień świętować nieco inaczej. Zamiast 

tradycyjnej akademii wysłuchaliśmy audycji przez szkolny radiowęzeł. 

Najpierw uczniowie przybliżyli sylwetkę patrona szkoły – św. Jana Kantego.    

D 
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   Później wysłuchaliśmy  koncert życzeń. Życzenia 

usłyszały zarówno panie dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele, ale i pozostali pracownicy, bez których 

szkoła nie jest w stanie funkcjonować. Do 

stworzenia scenariusza koncertu przysłużyli się 

uczniowie najstarszych klas. Wypełnili specjalną 

ankietę, dzięki której dowiedzieliśmy się, jakie 

przedmioty uczniowie lubią najbardziej, za którymi 

nauczycielami przepadają i czego wszystkim 

pedagogom życzą w tym szczególnym dniu.  

Okazało się, że najbardziej lubianym przedmiotem 

w szkole jest wf. Uczniowie uzasadniali swój wybór 

tym, że: na lekcji wf-u można się poruszać, 

rozluźnić, a w ogóle to pan Pawliczak i pan 

Piotrowski nie robią kartkówek, nie każą na lekcji 

pisać w zeszycie, a do tego jeszcze często żartują.  

Ale nie tylko wf wiedzie prym w szkole. Otóż 

uczniowie uznali, że równie interesującym 

przedmiotem jest język angielski. Zaznaczano, że na tej lekcji wiele się uczą, a lekcje 

prowadzone są w bardzo ciekawy sposób.  

W ankietach zostali wyróżnieni jeszcze inni nauczyciele. Najwięcej sympatii uczniów wzbudza 

pani Monika Khan, pan Paweł Pawliczak, pan 

Tadeusz Zygo. W ankietach wspominano również 

o pysznych obiadach przygotowywanych przez 

nasze panie z kuchni oraz szczególnie często 

wspominano o panu Mieczysławie.  

Uczniowie życzyli wszystkim zdrowia, szczęścia, 

sto lat życia, awansu, samych pilnych uczniów, 

takich jak w klasie VIII, dużo pieniędzy, 

cierpliwości, więcej snu, spełnienia w pracy i 

udanego sylwestra No cóż, przecież dbamy o to, 

by rozwijali swoją wyobraźnię.  

Na koniec przewodnicząca samorządu 

uczniowskiego- Katarzyna Poźniak złożyła 

wszystkim życzenia.   SU  przygotował także dla 

nauczycieli własnoręcznie wykonane upominki- 

słoiczki mocy. 

                                                      Redakcja 
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Szybki wzrost zachorowań przyśpieszył powrót do „nauki przed komputerem”. 

Od  26 października klasy IV- VIII powrócił y do nauki zdalnej. Powoli przyzwyczajamy 

się do nowej rzeczywistości. Czy wszyscy uważnie przeczytali zasady pracy zdalnej 

umieszczone na stronie szkoły? Specjalnie dla Was przedstawiamy regulamin w pigułce. 

1. Nauczyciele wysyłają wiadomości z materiałami do realizacji zgodnie  

z obowiązującym planem lekcji od poniedziałku do piątku - między godz. 7:30 – 15:00. 

2. Uczeń ma obowiązek sprawdzania swojego konta codziennie wg planu lekcji każdego 

dnia. W przypadku rodziców logowanie do dziennika należy wykonać przynajmniej raz 

dziennie. 

3. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej powinien wynosić 30 min. Nauczyciele pracują 

według ustalonego podziału godzin w planie lekcji. Po zajęciach uczeń może zadać 

nauczycielowi pytania dotyczące niezrozumiałych dla niego zagadnień 

4. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach online odnotowując 

obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel po sprawdzeniu 

obecności może sprawdzić w każdej chwili, czy uczeń jest i go słucha, np. przez 

wywołanie go. W przypadku, gdy ucznia nie ma, a przy sprawdzaniu obecności zgłosił 

obecność, zostanie odnotowana nieobecność. 

5. Nieobecność uczniów na zajęciach on-line lub brak odczytania wiadomości  

z materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi do samodzielnego studiowania dla 

uczniów klas IV-VIII w danym dniu do godziny 16:00, spowoduje zaznaczenie 

nieobecności ucznia na zajęciach.  

6. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach on-line 

u nauczyciela uczącego danego przedmiotu, w pozostałych przypadkach  

u wychowawcy w danym dniu lub następnego dnia.  

7. Nauczyciel może wymagać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań 

wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym. Istnieje wiele powodów, by 

tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę. Do głównych 

należy: pielęgnowanie umiejętności pisania ręcznego, procesy zapamiętywania 

zachodzące w trakcie pisania, lepsze rozumienie materiału pod wpływem wykonywanych 

odręcznie ćwiczeń i zadań. 

8. W szkole ustalono w sposób jednolity, monitorowanie postępów uczniów w tym: 

kartkówki, sprawdziany, testy, karty pracy, zadania domowe: 

1) przy ocenianiu ucznia pod uwagę będą brane: sumienność, zaangażowanie, 

samodzielność pracy, aktywność oraz terminowość wykonania zadań; 

2) odsyłanie prac należy wykonać przez moduł Zadania domowe w dzienniku 

elektronicznym, służbową pocztę nauczyciela w domenie zswg.pl oraz przez 
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automatyczne wysłanie prac po uzupełnieniu za pomocą opcji Wyślij/Prześlij na 

platformach np. WSiPnet; 

3) termin wykonania danego zadania (z uwzględnieniem odpoczynku nocnego ucznia 

 i dni wolnych) nauczyciel podaje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku 

problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien bezzwłocznie 

zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym 

terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać 

powinien skontaktować się z nauczycielem; 

4) wpisana w dzienniku ocena „0” będzie informacją, że praca, która podlegała 

ocenie nie została przekazana do oceny w ustalonym terminie. Jeśli uczeń nie 

odeśle pracy w przeciągu kolejnego tygodnia ocena „0” będzie zmieniona na „1”.  

9. W przypadku problemów z dostępem do Internetu w trakcie pisania prac, przewiduje 

się możliwość napisania ponownie kartkówki, sprawdzianu online. Istnieje też 

możliwość przekazana prac w formie papierowej po wcześniejszym zgłoszeniu 

nauczycielowi. 

 

zas zdalnego nauczania…, czyli nasze  refleksje  

i odczucia... 

Zdalne nauczanie ma 

swoje plusy i minusy. Mamy więcej 

czasu, możemy być na wideo 

rozmowie w piżamie i mieć wszystko 

pod ręką. Są też minusy. Często 

mamy problemy z dołączeniem, 

dźwiękiem itd. Brakuje nam spotkań 

z przyjaciółmi i tego klimatu 

wracania w piątek ze szkoły 

 z pocieszeniem, że jest już weekend, 

ale jednak zdrowie i bezpieczeństwo 

innych jest najważniejsze. Nie 

potrafię zdecydować czy wolę 

nauczanie zdalne czy normalne 

chodzenie do szkoły. 😆  

                         Milena Bereś, kl. VIa 

Pierwszego września było trochę inaczej niż zwykle, ponieważ rozpoczęcie roku szkolnego 

zawsze zaczynało się od mszy. Nie było spotkania na sali gimnastycznej z panią dyrektor 

 i innymi klasami. Musieliśmy mieć maski i dezynfekować ręce po wejściu do szkoły. Cieszę 

się, że mogłam spotkać koleżanki i przyjaciółki, z którymi nie widziałam się pół roku. Kiedy 

zaczęły się nasze pierwsze lekcje to fajnie było zobaczyć nauczycieli po tak długim czasie. 

Kiedy teraz się znowu zobaczymy?  

Magdalena Świątek, kl. VIIa  

 

C 
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  Adam Bąk, kl. V 

 

Nauka zdalna - jak skutecznie się uczyć? 

 

Czy wasz świat stanął na głowie? Jeszcze niedawno włączaliście komputer 

z przyjemnością, a teraz… komputer kojarzy nam się z godzinami wytężonej pracy 

umysłowej. Wychodząc naprzeciw waszym potrzebom, przygotowaliśmy zasady, dzięki 

którym „zdalnie” nie będzie oznaczało „niemożliwie”.  

 

Zasada 1. Przygotuj się tak, jakbyś miał wyjść z domu 

To, że nauka odbywa się zdalnie, nie oznacza, że można wylegiwać się w łóżku do późna. Stań 

wcześnie i wykonaj wszystkie te czynności, które zawsze robisz przed wyjściem- poranna 

toaleta, ubieranie, śniadanie. Dzięki temu nie wypadniesz z rutyny, a i odpowiednie 

przygotowanie sprawi, że podejdziesz do czekających cię zadań poważnie. 

 

Zasada 2. Pozbądź się rozpraszaczy 

Wyłącz telewizor i radio. Zamknij zbędne okienka w przeglądarce. Nie korzystaj w tym czasie 

z portali społecznościowych. Dobrym pomysłem będzie posprzątanie pokoju przed 

rozpoczęciem lekcji- bałagan rozprasza…, a w czystych miejscach nauka jest przyjemniejsza.  

 

Zasada 3. Zrób sobie plan dnia 

Podziel dzień tak, żeby znaleźć czas nie tylko na naukę, ale też na odpowiednie przerwy. Jednak 

pamiętajcie, żeby przerwa nie była dłuższa od samej lekcji!  
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 Zasada 4. Jeżeli Ci się nie 

chce- zmuś się! 

 

Zasada 5. Najtrudniejsze 

zadanie wykonaj w pierwszej 

kolejności. 

Rano masz więcej sił a twój 

umysł lepiej pracuje. Łatwiej 

więc wtedy wykonać 

trudniejsze zadanie z myślą, że 

zostały nam już tylko te 

łatwiejsze. 

 

Zasada 6. Nie poświęcaj 

całego dnia na naukę jednego 

przedmiotu. 

Jeżeli zbliża się test z danego 

przedmiotu, to odpowiednio 

wcześnie się do tego przygotuj. 

Ucząc się cały dzień możemy 

się jedynie zniechęcić.  

 

 

 

 Łukasz Szarejko, kl. V   

 

                                                                  

Zasada 7. Ucz się systematycznie 

Nie zostawiaj zadań na weekend. Sobota i niedziela powinny być dniami, w których 

odpoczywasz. 

Zasada 8. Jedz i pij 

Warto pamiętać, że podczas nauki organizm zużywa bardzo dużo energii i kalorii. Kiedy umysł 

pracuje na zwiększonych obrotach, należy dostarczać mu odpowiednich płynów i posiłków.  

W miarę możliwości najlepiej ustaw kubek z wodą i zdrowe przekąski obok swojego 

stanowiska do nauki, dzięki czemu nie będziesz musiał co chwilę wychodzić do kuchni.  

Zasada 9. Rób sobie przerwy 

Pamiętaj! Nauka powinna być przeplatana przerwami, a nie przerwy- nauką! Umysł również 

potrzebuje odpoczynku. 

Zasada 10. Godzina 16.00- zamykamy komputer 
Wszyscy wiecie, że lekcje , które wysyłają nauczyciele należy odebrać do godziny 16.00. Jeżeli 

wykonaliście już wszystkie zadania- wyłączcie komputer i po prostu odpocznijcie. 
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            W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch wojewódzkich 

konkursach wokalnych. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zamiast 

osobistego udziału uczestnicy zobowiązani byli przesłać nagrania swoich występów.  

W obecnej sytuacji jest to niewątpliwie doskonała i przede wszystkim bezpieczna alternatywa 

dla tradycyjnej formy konkursów.  Z wielu względów (chociażby technicznych) ten rodzaj 

prezentacji umiejętności młodych artystów jest o wiele trudniejszy, ponieważ nagranie nie 

oddaje w pełni rzeczywistych możliwości i talentów wokalnych. Tym bardziej cieszy nas fakt, 

iż reprezentanci naszej szkoły mimo wszystko odnieśli sukces!   17. 10. 2020r. odbyła się XVIII 

edycja Wojewódzkiego Konkursu Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej „Laudate 

Deum” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr 

Prezentek w Rzeszowie.  

Nasz zespół  wokalny   

w składzie: Natalia Kubas, 

Magdalena Hess, Malwina 

Brózda, Daria Poźniak, 

Diana Dykas, Michał Cyrek 

z klasy IV oraz Amelia 

Rogala, Milena Bereś, 

Patrycja Rzucidło, Jakub 

Kogut, Filip Kościelny, 

Dawid Kłonicki, Natalia 

Węglowska, Wiktor Dryka, 

Maciej Furman z klasy VIa- 

zajął III miejsce. 

  

 

Z  kolei Julia 

Furman z klasy 

VII a   zdobyła 

wyróżnienie w 

Wojewódzkim 

Konkursie 

„Jesienią góry są 

najszczersze” w 

kategorii 

„piosenka 

bieszczadzka”. 
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„Niecodzienna wizyta w gabinecie pani dyrektor” 

  W środę 30 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu uczniowskiego 

z panią dyrektor, w trakcie którego rozmawiano o  pomysłach  i propozycjach na 

ulepszenie życia szkolnego. Spotkanie przebiegło bardzo przyjemnej atmosferze.  

  Rozpoczęło się o godzinie 10:15, pani dyrektor bardzo miło nasz przyjęła. Na początku 

zostaliśmy poczęstowani herbatą i ciastkami. Następnie spędziliśmy chwilę na zapoznaniu się 

ze sobą i poznaniu swoich zainteresowań. Było to bardzo miłe ze strony pani dyrektor. Jest  

przecież zapracowana, a mimo to znalazła chwilę na spotkanie z nami. Jednym z głównych 

celów tego spotkania było przedstawienie pani dyrektor naszych pomysłów. Po dyskusji 

możemy powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości te propozycje, będą wdrożone: 

· muzyka podczas wybranych przerw,  
· automat z jedzeniem i ciepłymi napojami w budynku  dawnego gimnazjum,  

·większe lustra w toaletach,  

· dni tematyczne. 

Z wielką niecierpliwością czekamy  na realizację tych projektów i nie możemy się doczekać, 

kiedy wejdą w życie.  

   Podsumowując, spotkanie przebiegło pomyślnie i z chęcią bym je powtórzyła. Dziękuję  

w imieniu przedstawicieli samorządu pani dyrektor za to, że znalazła czas, by nas poznać lepiej 

i wysłuchać naszych propozycji.  

                                                                                            Katarzyna Poźniak 

ozwiń skrzydła  

 i fruń”   

Ten rok upływa w naszej 

szkole pod znakiem doceniania i 

celebrowania różnorodności i 

kreatywności. Z inicjatywy 

opiekunki samorządu 

uczniowskiego pani Moniki Khan 

uczniowie włączyli się w 

ogólnopolską akcję „Tydzień 

Uczniowskiej SuperMocy”, która 

trwała od 19 do 23 października  

2020 roku.  Działania podjęte przez 

uczniów polegały na wykonaniu 

piórek, z których powstały piękne 

skrzydła symbolizujące ich 

potencjał i możliwości oraz 

stworzeniu plakatów pokazujących 

mocne strony naszych 

wychowanków. W realizacji całego 

przedsięwzięcia pomogli 

wychowawcy klas. 

                      Monika Khan 

„R 
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Zapraszamy wszystkich uczniów do 

udziału w VI Wojewódzkim Konkursie 

Literackim „List do św. Mikołaja”, którego 

organizatorem jest Zespół Szkół w Wysokiej 

Głogowskiej. 

Zasady uczestnictwa:   

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych z województwa podkarpackiego.  

2. Polega na napisaniu listu do Świętego Mikołaja.  

- Klasy IV- VI- „Gwiazdka w cieniu 

pandemii. ” O co poproszę Św. Mikołaja w tym 

szczególnym czasie? 

 - Klasy VII- VIII – Pandemia koronawirusa 

zmieniła moje życie. Opisz w liście do Św. Mikołaja 

swoje refleksje i pragnienia w związku z panującą 

sytuacją epidemiologiczną. 

 3. Prace będą oceniane w dwóch 

kategoriach wiekowych: -klasy IV-VI, - klasy VII- 

VIII. 

 4. Forma prac konkursowych: list pisany 

odręcznie na papierze w dowolnym formacie. 

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

 5. Podczas oceny pracy pod uwagę będą 

brane następujące kryteria: zgodność z tematem, atuty literackie, pomysłowość, poprawność 

językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, staranne i estetyczne pismo odręczne, 

samodzielność, ogólny wyraz artystyczny. 

 6. Dodatkowo ocenianym walorem pracy będzie jej oprawa plastyczna, jednak nie może 

dominować nad treścią listu.  
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 „Moja ulubiona książka”

 
W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek  zorganizowany został konkurs 

literacki dla uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej. Uczniowie biorący udział 

w konkursie mieli  za zadanie napisać  wiersz lub rymowankę na temat swojej 

ulubionej książki. 

  

Poniżej prezentujemy nagrodzone teksty. 

 

Łukasz Szarejko kl.V - I miejsce 

  

Jest Ci smutno, czy też nie – to polecam książkę tę 

„Tomek w krainie kangurów” 

 

W niej historia jest jak rzeka, 

pełna przygód i mądrości. 

Super akcja się tam dzieje, 

kiedy Tomek w podróż do Australii kroczy. 

Z kangurami, z tygrysami oko w oko się spotyka 

i odwagę wykazuje. 

Gdy przeczytasz te przygody, 

to stopnieją w Tobie lody. 

Wybierz książkę właśnie tą, 

A odkryjesz każdy ląd. 

Zabierz z sobą dużą teczkę, 

książka czeka już w szkolnej biblioteczce. 

 

Diana Dykas kl. IV – II miejsce 

 

Andy i Terry 

 

Andy i Terry to przyjaciele 

Przygód mają bardzo wiele. 

Andy pisze a Terry rysuje. 

A Ill im kibicuje 

Ill dużo zwierząt ma 

cztery konie, kozę, krowę 

siedem kotnarków i psy dwa 

Co to kotnarki? 

To żółte koty są, przez Terrego malowane 

a na dodatek wyrośnięte skrzydła mają 

To taka zwariowana książka 

dlatego jest ulubioną moją 
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Malwina Brózda kl. IV – III miejsce 

 

Wiersz o ulubionej książce 

 

Moja ulubiona książka wpada w moje ręce, 

czytam ją od wschodu do wieczora, 

czym mnie zaskoczy jeszcze, 

czytam ją do końca, a ona mi daje miłe chwile. 

Moja książka jest o szalonym nauczycielu, 

który latać umie 

nazywa się Akademia pana Kleksa 

jest ona o chłopcach, których imię zaczyna się na literę A 

oni są mili i pomysłowi a szpak Mateusz mówi aha ak!!! 

Czytam ją, a różne obrazki 

są ciekawe i humorystyczne. 

Na koniec moja głowa ceruje i wspomina miłe chwile 

 

 

Cudowny chłopak 

 

 

August jest inteligentnym, dowcipnym chłopcem  

jednak od urodzenia zmaga się z deformacją 

twarzy, która skutecznie utrudnia jego relacje z 

rówieśnikami.  Do tej pory widział siebie oczami 

kochających go bezwarunkowo rodziców i siostry. 

Teraz, gdy idzie do szkoły – od razu do piątej 

klasy  od samego początku wzbudza niechlubne 

zainteresowanie wśród reszty uczniów, którzy 

widzą w nim jedynie dziwaka, który nie pasuje do 

reszty grupy. Bohater doświadcza licznych 

przykrości i upokorzenia.  Na szczęście chłopiec 

na swojej drodze spotyka również ludzi, którzy 

okażą wobec niego wiele zrozumienia  

i serdeczności, a także udowodnią, że każdy z nas 

jest wyjątkowy na swój własny i niepowtarzalny 

sposób. „Cudowny chłopak” to książka, która 

jeśli nie wywoła  w was choć krzty wzruszenia, to 

znaczy, że macie serce z kamienia. 
 

 

 
 


