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Jury
Konkursu „Zaczytana Szkoła”
Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222
02-326 Warszawa

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 7 listopada 2016 roku do 7 maja 2017 roku
wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Zaczytana Szkoła w sposób
następujący:

Zadanie 1.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu/ olimpiady/ rozgrywek międzyklasowych ze znajomości
lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników
konkursu, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę
internetową.

Wykonanie:
Liczba uczestników testu 26

Wnioski, ocena zadania, uwagi:
Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w konkursie. Zadanie okazało się przyjemną formą
rywalizacji i świetną okazją do podzielenia się swoją wiedzą czytelniczą. Dla każdej klasy wybrano
2 lektury:
kl. II - "Karolcia", "Szewczyk Dratewka",
kl. III - "Dzieci z Bulerbyn", "Karolcia",
kl. IV - "Mikołajek i inne chłopaki", "Akademia pana Kleksa",
kl. V - "Chłopcy z Placu Broni", "Władca Lewawu",

kl. VI - "Szatan z siódmej klasy", "Ten obcy".
Dla każdej klasy wybrano 2 lektury:
kl. II - "Karolcia", "Szewczyk Dratewka",
kl. III - "Dzieci z Bulerbyn", "Karolcia",
kl. IV - "Mikołajek i inne chłopaki", "Akademia pana Kleksa",
kl. V - "Chłopcy z Placu Broni", "Władca Lewawu",
kl. VI - "Szatan z siódmej klasy", "Ten obcy".
Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do rozwiązywania zadań, a tym samym uśmiech
nie schodził im z twarzy. Już z niecierpliwością czekają na kolejny konkurs czytelniczy.

Zadanie 2.
Przeprowadzenie debaty wśród uczniów „Książka naszym przyjacielem”. Ocena na podstawie
sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę
internetową.

Wykonanie:
Wnioski, ocena zadania, uwagi:
Uczniowie bardzo swobodnie podeszli do tematu debaty, nie sprawiło im żadnej trudności
podzielenie się swoim zdaniem na wyznaczony temat. Poprzez różne etapy zadania nabrali
przekonania, że książka jest przyjacielem wszystkich i wszędzie. Zaproponowana forma debaty
spodobała się jej uczestnikom, gdyż do tej pory niewiele mieli okazji do takiej formy pracy.

