„Projekt okładki ulubionej książki”regulamin konkursu plastycznego dla klas czwartych.
Zaprojektuj okładkę
ulubionej książki. Zapraszamy do stworzenia swojej
niepowtarzalnej wizji. Czekamy na inspirujące, nieszablonowe i odkrywcze prace do 10
maja 2021 roku.
Cel konkursu:
-promowanie czytelnictwa wśród dzieci
-zainspirowanie do kreatywnej twórczości
- rozwijanie zainteresowań i pasji
Zasady uczestnictwa:
1.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4 .
2.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez uczestnika jednej pracy, wykonanej
samodzielnie.
3.Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich
ilustracji.
4.Projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część –
oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
5.Format pracy – A4 lub A5, technika dowolna.
6.Praca powinna być opisana: imię i nazwisko uczestnika,klasa.
7.Prace można przesyłać do p. B. Berk przez e- dziennik, Teams lub zostawić na
portierni szkoły.
Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:sposób
ujęcia tematu, oryginalność okładki, walory artystyczne, kompozycja, warsztat pracy
i interpretacja własna.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe .
Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na gazetce „Głos biblioteki”
i stronie internetowej szkoły.

ZACHĘTKI DO CZYTANIA CIEKAWYCH KSIĄŻEK
Drodzy rodzice w kąciku tym, będziemy prezentować
propozycje książek , które polecamy naszym uczniom. Niech te recenzje
będą zachętą do wypożyczenia tych pozycji z biblioteki szkolnej. Życzymy
przyjemnej lektury!
KSIĄŻKA TO MISTRZ,
CO DARMO NAUKI UDZIELA,
KTO JĄ LUBI DORADCĘ MA I PRZYJACIELA,
KTÓRY Z NIM SMUTKI DZIELI,
POMAGA RADOŚCI,
CHWILĘ NUDÓW ODPĘDZA
I OSŁADZA CIERPKOŚCI".
Sara spędza przedświąteczne ferie u dziadka. Kilka dni przed Bożym
Narodzeniem mocno zaczyna padać śnieg. Dziadek zabawia wnuczkę
niesamowitymi opowieściami o ludziach mieszkających w Arktyce.
Opowiada również o tym, jak przygarnął i opiekował się niedźwiadkiem
polarnym - to ulubiona opowieść Sary. Dziadek pomaga Sarze też zbudować
w ogrodzie igloo, którego pilnuje mały niedźwiadek ulepiony ze śniegu.
Jednak kiedy Sara budzi się w środku nocy, wszystko na dworze wygląda
zupełnie inaczej. Dziewczynka rusza w magiczną podróż przez zaczarowany
lodowy, śnieżny świat. Ale czy uda jej się wrócić do domu?

Jacek, Wacek i Pankracek właśnie zaczęli pierwszą klasę. A w szkole tyle się
dzieje! Chłopcy poznają nowych kolegów, doświadczą trudów, ale i
przyjemności nauki i dowiedzą się, jak ważne jest, by sobie nawzajem
pomagać. Po lekcjach zaś przeżyją na podwórku niejedną przygodę.
Czasem się pokłócą, czasem zezłoszczą, ale przyjaźń i tak wygra.
Pełne ciepła, klasyczne opowieści Miry Jaworczakowej od lat zachwycają
prostotą i mądrością.

Michael Ende tym razem zabiera swoich czytelników do baśniowej
Trochanii. Bohaterowie książki, Kuba Guzik, maszynista Łukasz i
lokomotywa Emma, wyruszają w niezwykłą podróż przez tajemnicze
krainy, podczas której natrafiają na straszne głosy w Dolinie Zmroku,
spotykają groźne i całkiem niegroźne smoki i poznają smutnego pozornego
olbrzyma, Ping Ponga, który jest tak mały, że mógłby zmieścić się w dłoni, a
także pełną wdzięku mandalańską księżniczkę...
Kuba Guzik to piękna i mądra opowieść o niewiarygodnej sile przyjaźni,
która może pokonać największe przeciwności losu.

„KSIĄŻKA MIESIĄCA”
KONKURS

Serdecznie zapraszamy uczniów klas szóstych
i siódmych do udziału w konkursie
RANKING NA KSIĄŻKĘ MIESIĄCA”.
Drogi czytelniku zrób zdjęcie z ulubioną książką. Pod
zdjęciem umieść hasło promujące prezentowaną książkę.
Liczy się kreatywność i ciekawy pomysł.
Prace prześlij drogą elektroniczną / na Teams lub
e- dziennik/ do końca lutego 2021 roku do p. B. Berk.
Czekają na Ciebie nagrody!!!!!

Biblioteka szkolna z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprasza
uczniów klas czwartych i szóstych do udziału w konkursie historycznym- krzyżówka
”HISTORIA NIEPODLEGŁEJ” .
Rozwiązania (całej krzyżówki z hasłem) prosimy wysyłać przez e- dziennik do p. B. Berk do dnia 30
listopada 2020 roku.
Pierwsze trzy osoby, które nadeślą prawidłowe rozwiązania otrzymają nagrodę – niespodziankę.
POWODZENIA!
CZEKAMY NA ROZWIĄZANIA.
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1. Imię króla, który pokonał Turków pod Wiedniem.
2. Pierwsza dynastia panująca w Polsce.
3. Imię marszałka Piłsudskiego.
4. Miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Niepodległości.
5. Jeden z symboli władzy króla.
6. Nazwisko twórcy Legionów Polskich we Włoszech.
7. Jedno z powstań narodowych.
8. Miejsce wybuchu II wojny światowej.
9. Miejscowość, której nazwa pochodzi od gniazda.
10. Biały orzeł na czerwonym tle.
11. Miejscowość, w której znajdują się sukiennice.

Podsumowanie konkursu plastycznego
„Sowa w bibliotece”

Konkurs trwał od 5 do 20 października 2020 roku.
Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 3a.
Celem konkursu było:
*rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci,
*kształtowanie rozwoju poznawczego dzieci,
*rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki u dzieci.
Prace bardzo pomysłowe, wykonane różnymi technikami
i zgodne z tematem. Wszystkie prace zostały wyróżnione
z uwagi na duże wrażenia artystyczne.

Uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Podsumowanie konkursu plastycznego
„PISZĘ I OZDABIAM SWOJE IMIĘ”

Konkurs trwał od 5 do 20 października 2020 roku,udział wzięli
uczniowie klasy 2a.
Konkurs miał na celu:
a) rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni dzieci,
b)promocję czytelnictwa,
c)prezentację dziecięcej twó rczości plastycznej.
Cele zostały osiągnięte.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki.

