
 

Program na Dni KsiąŜki w dniach:  

11 kwietnia – 28 kwietnia 

11 kwietnia 

• Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Petkiem dla klas V – godz. 9.00 – 

stołówka szkolna – A. Jęczkowska, B. Owczarzak. 

12 kwietnia 

• Ogłoszenie konkursu czytelniczego dla klas IV – VI w formie kart pracy: 

„Czytam, więc jestem”, B. Owczarzak. 

 

20 kwietnia 

 

• „Baśniowe dyktando” – godz. 10.30, świetlica, M. Haczykowska. 

21 kwietnia 

• Konkurs pięknego czytania dla uczniów klas I – czytelnia, 2. godz. 
lekcyjna, B. Owczarzak, A. Jęczkowska 

24 kwietnia 

• Zamieszczenie plakatu w holu szkoły prezentującego Międzynarodowy 

Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich – A. Jęczkowska. 

• Konkurs na plakat promujący czytelnictwo – 2. godz. lekcyjna, 

czytelnia, A. Jęczkowska, D. Lech. 

25 kwietnia 

• „Włącz ksiąŜkę, włącz czytanie” – prezentacja multimedialna 

polecanych przez bibliotekę ksiąŜek dla uczniów klas V i VI połączona 

z wystawą ksiąŜek – czytelnia, B. Owczarzak. 

• Konkurs wiedzy dla uczniów klas II: „Omnibus” – godz. 15.00, s. 16, 

M. Sandułow, M. Omulecka 

 



 

26 kwietnia 

• „Ścianka – czytanka”. Głośne czytanie ksiąŜek na przerwach na 

korytarzu i w bibliotece - A. Jęczkowska. 

• Korowód przebierańców: „Z jakiej jesteś bajki?”- na przerwie między 4. 

a 5. lekcją, I. Dawidowska. 

27 kwietnia 

• Szkolny konkurs dla uczniów klas III: „Twórczość H.Ch. Andersena” – 

godz. 11.00, szkolna czytelnia, M. Dzięgielewska, M. Omulecka. 

• Ogłoszenie wyników szkolnego konkursu literackiego: „Dopisz rozdział 

ksiąŜki”- A. Jęczkowska, B. Gawlik. 

• Udział uczennic naszej szkoły w międzyszkolnym konkursie 

czytelniczym: „Szalony świat Pippi” – godz.13.00 w SP 17, B. 

Owczarzak, A. Jęczkowska (opieka w SP 17- B. Owczarzak 

• Akcja: „KsiąŜka za grosik”- kiermasz ksiąŜek na holu I piętra i na 

parterze szkoły - R. Walasek 

28 kwietnia 

• Akcja: „KsiąŜka za grosik”- kiermasz ksiąŜek - kiermasz ksiąŜek na 

holu I piętra i na parterze szkołyR. Walasek 

• Uroczystość podsumowania Dni KsiąŜki – godz. 12.25, Dyrekcja, 

opiekunowie zajęć, imprez i konkursów, szkolna czytelnia. 

 

• Konkurs plastyczny dla uczniów klas I: „Zakładka do ksiąŜki” –               
E. Ruchwa. 

 

 

Opracowała: Bogusława Owczarzak 

 


