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1. Zadania obowiązkowe: 

Do konkursu zostało zgłoszonych 284 

uczniów, ostatecznie udział wzięło jednak 187 

(w tym 99 w kategorii klas 1-4 oraz 88 w kate-

gorii klas 5-8), co stanowi 35% wszystkich 

(537) uczniów uczęszczających do szkoły. Ogó-

łem uczestnicy zdobyli 1095 sprawności czytel-

niczych (co daje średnią około 2 sprawności na 

statystycznego ucznia szkoły). Do grupy 

uczniów, którzy zdobyli wymagane 10 sprawno-

ści należy zaliczyć: 31 uczniów z kategorii klas 

1-4 i 13 uczniów z kategorii klas 5-8. Grupa ta 

przystąpiła do rozwiązania kolejnego testu, któ-

ry pozwolił wyłonić reprezentantów szkoły 

w etapie finałowym:  

a) w kategorii klas 1- 4: 

Dominika R. – kl. 3A 

Bartłomiej Z. – kl. 3B 

Szymon K. – kl. 3B 

b) w kategorii klas 5 - 8: 

Julia G. – kl. 6A 

Nikola S. – kl. 5C 

Klaudia S. – kl. 5C 

 

 

   

 

W ramach projektu “Wielkiej Ligi Czytelników” 

nasza szkoła przeprowadziła następujące przed-

sięwzięcia związane z „Promocją baśni i le-

gend”: 

1. Bal postaci z baśni i legend  

Tematem przewodnim balu karnawałowego 

były nawiązania w doborze przebrania do świata 

literatury. Uczniowie za pomocą odpowiedniej 

charakteryzacji mieli wcielić się w ulubione 

postaci z baśni i legend. W świat dzieciństwa 

chętnie przenieśli się także uczniowie starszych 

klas, nie tylko młodsze dzieci, które z racji wie-

ku szczególnie utożsamiają się z postaciami 

wróżek czy królewiczów. Dla uczniów pragną-

cych wcielić się w daną postać już podczas im-

prezy przygotowano kącik Photoshop, gdzie 

przy pomocy przygo-

towanych przez 

uczniów klasy Vb 

a rekwizytów chętni 

uczniowie mogli wcie-

lić się w wybraną po-

stać i zrobić sobie pa-

miątkowe selfie. Nie za-

brakło oczywiście wró-

żek, Kopciuszka, Kota w 

Butach i Czerwonego 

Kapturka. Chłopcy nato-

miast chętnie wcielali się 

w rolę smoka wawelskie-

go czy diabła Rokity. Dyżurujące przy kąciku 

fotograficznym uczennice dopełniały wybraną 

charakteryzację wykonywanym na miejscu od-
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powiednim makijażem. Dobrą zabawą było 

również odgadywanie przez innych, w jaką po-

stać wcielił się ucharakteryzowany „przebiera-

niec”.  

2. Konkurs plastyczny „W krainie legend” dla 

klas 4-6 

Kontynuacją zadania było zorganizowanie 

w marcu konkursu plastycznego dla uczniów 

klas 4 – 6 pod hasłem „W krainie legend”, który 

służył promocji literatury wśród uczniów. Przy 

zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej 

uczniowie mieli za zadanie przygotowanie ilu-

stracji, plakatu nawiązującego do dowolnej ba-

śni lub legendy. Baśnie z kanonu tego gatunku 

i polskie legendy znajdują się w podstawie pro-

gramowej nauczania języka polskiego w tych 

klasach. Uczniowie również odnieśli się 

w swych pracach do legend związanych 

z pochodzeniem nazwy ich miejscowości lub 

legendy o pochodzeniu krajobrazowego i  kultu-

rowego  symbolu Podkarpacia – Bieszczadów. 

Wyłoniono i nagro-

dzono zwycięzców 

konkursu. Działania 

udokumentowano na 

stronie internetowej 

szkoły i Facebooku. 

Był to dodatkowy 

element promujący 

czytelnictwo 

i zachęcający uczniów 

do udziału w licznych 

przedsięwzięciach. 

Dzięki temu prace 

mogli podziwiać rów-

nież rodzice.  

3. Konkurs czytelniczo - plastyczny 

“Promocja baśni i legend” 

Na początku marca w ramach ogólnopolskie-

go projektu „WIELKA LIGA CZYTELNI-

KÓW” biblioteka szkolna zorganizowała kon-

kurs polegający na czytaniu wybranych legend, 

których treść stanowiła inspirację do tworzenia 

prac plastycznych. W konkursie uczestniczyli 

uczniowie klas I-III, którzy po wysłuchaniu le-

gend: „O diabelskim młynie”  „O kupcu Walen-

tym” „Jak to ze smokiem wawelskim było”, wy-

konali bardzo wiele ciekawych i oryginalnych 

http://sp1ropczyce.pl/?p=5958
http://sp1ropczyce.pl/?p=5958
http://sp1ropczyce.pl/?p=5958
http://sp1ropczyce.pl/?p=5958
http://sp1ropczyce.pl/?p=5958
http://sp1ropczyce.pl/?p=5958
http://sp1ropczyce.pl/?p=5958
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prac plastycznych świadczących o wrażliwości, 

pomysłowości i bogatej wyobraźni dzieci. Kon-

kurs potwierdził 

wychowawcze 

i terapeutyczne 

wartości legend 

oraz nieprzemija-

jące zaintereso-

wanie światem 

baśni wśród 

dzieci i mło-

dzieży. 

 

 

 

 
4. Inscenizacja “Baśni o 12 miesiącach” 

Realizując projekt czytelniczy ,, Wielka Liga 

Czytelników” uczniowie klasy 3a przygotowali 

dla swoich młodszych kolegów z kl. 0 insceni-

zację ,,Baśń o 12 miesiącach”.  

Mimo, iż na dworze nie było śniegu, zimowe 

miesiące świetnie odegrały swoje role. Stary 

grudzień usiadł 

na miejscu 

kwietnia, a po-

tem czerwca, co 

sprawiło, że 

w naszym 

szkolnym lesie 

zakwitły fiołki 

i pojawiły się 

poziomki, który-

mi chętnie czę-

stowały się nasze 

maluchy. Na podsumowanie Miś Tuliś - bohater 

projektu ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatu-

ry” przypomniał wszystkim dzieciom podsta-

wowe zasady bezpieczeństwa w czasie gier 

i zabaw zimowych. 
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2. Zadania dodatkowe: 

Inne działania o charakterze czytelniczym: 

1. Weekend z Małym Księciem 

To propozycja dla wszystkich uczniów za-

interesowanych literaturą przedstawiona 15 maja 

2020 r. Wielu uczniów zna historię 

o niezwykłym chłopcu. Młodsze dzieci postrze-

gają „Małego Księcia” jako fantastyczną historię 

o międzygwiezdnej podróży i przygodach boha-

tera, młodzież – jako parabolę, alegoryczną 

opowieść o tym, co w życiu najważniejsze – 

o przyjaźni i miłości. Uczniowie w ramach 

przedsięwzięcia mogli wcielić się w różne role 

w zależności od swoich zdolności 

i zainteresowań, stąd zadania:  

a) „Bądź badaczem literatury”, 

b)  „Bądź grafikiem”,  

c) „Bądź ilustratorem”,  

d) „Bądź fotografem”  

Uczniowie przesyłali swo-

je zdjęcia z książką, autor-

skie ilustracje wybranych 

fragmentów, plakaty pro-

mujące dzieło, wybrane 

grafiki będące nawiąza-

niem do wybranego 

z  opowieści aforyzmu, 

swe przemyślenia po lek-

turze tej ponadczasowej 

historii. Pro-

jekt ten bar-

dzo zaintere-

sował 

uczniów, 

zwłaszcza 

klas 6 i 7 – 

młodsi lubią tę książkę ze względu na opowie-

dzianą w niej historię, starsi – ze względu na 

ukrytą treść zawierającą niejako życiowe dro-

gowskazy. Efekty pracy można podziwiać na 

stronie internetowej szkoły. To była dobra pro-

pozycja na majowe weekendy, zwłaszcza 

w czasie przebywania uczniów w domu ze 

względu na 

trwającą nau-

kę na odle-

głość.  

 

2. Poranek z bajką 

W ramach projektu ,,Wielka Liga Czytel-

ników” klasa 1c w drugim półroczu nauki 

szkolnej rozpoczęła cykl porannych spotkań 

z  literaturą dziecięcą. Spotkania te bardzo spo-

dobały się dzieciom i stanowią inspirację do 

tego, żeby więcej czasu poświęcić czytaniu 

w domu. Jest to bardzo ważny dzień tygodnia, 

ponieważ dzieciom czytają rodzice, którzy 

przychodzą do klasy 

z własną propozycją 

książkową. Ze wzglę-

du na stan epidemio-

logiczny spotkania 

zostały przeniesione 

do sieci i odbywają się 

online na Messenge-

rze. 

3. ”Śpiąca królewna” – rodzinne wykonanie 

rekwizytów do czytanych bajek 

Bajka kojarzy się z beztroskim dzieciń-

stwem, magią, walką dobra ze złem. Bajka uczy, 

bawi, wychowuje. Pozwala odkryć wspaniały 

świat. Stanowi jeden ze sposobów kreatywnego 

spędzania wolnego czasu szczególnie w tak 

trudnych chwilach epidemii. 

Uczniowie 1c szczególnie 

lubią bajki, baśnie, dużo 

czytają, bawią się bajką, 

uciekają w jej świat. Baj-

ka chroni przed negatyw-

nymi emocjami, dlatego 

wspólnie z rodzeństwem 

i rodzicami z wykorzysta-

niem rekwizytów wyko-

nanych w czasie zdalnych 

zajęć dzieci bez zdziwie-

nia przekroczyły granicę, poza którą odbywa się 

wielkie widowisko.   

http://sp1ropczyce.pl/?p=5943
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Pojawiają się  

czarodziejskie postacie, 

magiczne i przedmioty 

odmieniające rzeczywi-

stość, a potem wraże-

niami podzieliły się na 

Messengerze. Było bar-

dzo miło i bajecznie. 

 

 

4. Pierwszaki czytają „Tulisiom” 

W ramach projektu czytelniczego ,,Wielka 

Liga Czytelników”, uczniowie klasy 1c wraz 

z wychowawcą czytali bajki dzieciom z klasy 

,,0”.Było to bardzo miłe spotkanie nie tylko 

z literaturą, ale także z młodszymi koleżankami 

i kolegami. Wspólne czytanie jest formą inte-

gracji i promocji 

czytelnictwa – 

młodsi uczniowie 

uczą się od tych 

nieco starszych, że 

nauka czytania być 

może jest trudna, 

ale naprawdę warto 

umieć czytać, aby 

przenieść się na 

choć chwilę w świat 

wyobraźni. 

 

 

5. „W zaczarowanym świecie Narnii” 

To tytuł projektu przygotowanego przez 

uczniów klasy V d w ramach promocji czytel-

nictwa i nietypowego podejścia do książek.  Po 

omówieniu powieści „Opowieści z Narnii. Lew, 

Czarownica i stara szafa” uczniowie, pracując 

w grupach, przygotowali wspaniałe, trójwymia-

rowe  makiety, na których  przedstawili swoją 

plastyczną wizję tej niezwykłej, baśniowej   

krainy. Powieść ta jest niezwykle lubiana przez 

uczniów ze względu na klimat i  świat przedsta-

wiony, nieco inny od tego, który znali z kla-

sycznych baśni. Prace te są niezwykle efektow-

ne  wizualnie, a meto-

da pracy w grupach 

sprawiła, że uczniowie 

mogli się bardziej zin-

tegrować, nauczyć się 

współdziałania, 

współpracy i w atrak-

cyjny sposób spędzili 

wspólnie czas. W pra-

ce angażowali się 

również rodzice, lecz 

technika wykonania 

zależała od samych 

uczniów, więc mogli wykazać się inwencją 

twórczą i samodzielnością. Efekty pracy 

uczniów są napraw-

dę imponujące. Wi-

dać ogromne zaan-

gażowanie, podziw 

budzą zaskakujące 

rozwiązania tech-

niczne i innowacyj-

ne wykorzystanie 

różnorodnych mate-

riałów. Zaangażo-

wanie w projekt 

zachęciło uczniów 

do poznania kolej-

nych części utworu. To sposób na zainteresowa-

nie literaturą.  Uczniowie innych klas przycho-

dzili i podziwiali przygotowaną z tej okazji wy-

stawę prezentującą efekty projektu. 

6. Walentynkowa impreza czytelnicza 

To następny projekt w ramach „Wielkiej 

Ligi Czytelników”, dzięki któremu uczniowie 

rozwijali swoje kompetencje czytelnicze. 

Zdobywając kolejne punkty i sprawności zorga-

nizowano imprezę czytelniczą, na której gościła 

pani Renata Cetnar - nauczycielka z Anglii.  
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Pani Renata czytała uczniom bajki oraz 

opowiedziała o podobnych przedsięwzięciach 

i tradycjach czytelniczych w Anglii. 

Atrakcją były utwory literatury światowej czy-

tane przez naszego gościa po angielsku. 

W oddziale zerówki, pani Renata wzięła udział 

w zabawie walentynkowej i poranku czytelni-

czym z projektem „Mały Miś w świecie wiel-

kiej literatury”. Był też słodki poczęstunek, 

wspólne śpiewanie, ciekawe rozmowy 

i wzruszające wspomnienia, ponieważ pani Re-

nata jest absolwentką naszej szkoły.  Było to 

bardzo interesujące spotkanie i wprowadzenie 

w nie wszystkim znany, ciekawy świat angiel-

skiej literatury.  

7. Promocja książki „Magiczne drzewo. 

Czerwone krzesło” 

W ramach realizacji projektu Wielkiej Ligi 

Czytelników i analizy książki  A. Maleszki 

„Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” ucznio-

wie klasy Va pracowali metodą projektu. Pod-

sumowaniem pracy na lekcjach było przygoto-

wanie lapbooka, w którym uczniowie umieścili 

podstawowe informacje na temat świata przed-

stawionego w powieści. Po filmie instruktażo-

wym i omówieniu merytorycznej oraz technicz-

nej strony pracy nad lapbookiem uczniowie pra-

cowali samodzielnie.  

Lap-booki  służą systematyzowaniu 

i porządkowaniu wiedzy, więc doskonale  

uzupełniają klasyczne powtórzenie danych wia-

domości. Uczniowie klasy Va,  przygotowując 

swoje prace,  nie tylko mogli wykazać się zmy-

słem artystycznym,  inwencją twórczą, wyko-

rzystaniem różnorodnych technik plastycznych, 

ale ciekawe, estetycznie wykonane prace, ręczne 

wpisywanie w określone miejsca podstawowych 

wiadomości na temat lektury pozwoliło im 

utrwalić i usystematyzować wiedzę w atrakcyj-

ny wizualnie sposób. Lapbook to nie tylko 

świetny sposób na  porządkowanie  wiedzy na 

dany temat, ale stanowi również doskonałą al-

ternatywę dla klasycznego zeszytu z notatkami. 

Uczniowie bardzo zaangażowali się w swoją 

pracę, czego dowodem są kolorowe, pełne 

zdjęć,  rysunków  i ciekawych rozwiązań tech-

nicznych lapbooki. To doskonały pomysł na 

promocję czytelnictwa wśród uczniów. 

8. Poranki z książką 

W klasach pierwszych cyklicznie odbywały 

się „Poranki z książką”. Akcja trwała około dwa 

miesiące. Wybrane książki były czytane przez 

wychowawcę klasy lub zaproszonych gości 

m.in. panią pedagog oraz panią bibliotekarkę.  

Uczniowie bardzo 

chętnie uczestniczyli 

w porankach, z nie-

cierpliwością ocze-

kiwali dalszych przy-

gód głównych boha-

terów. Po przeczyta-

niu książek wspólnie 

przygotowali plakaty 

zachęcające innych 

do ich przeczytania 

oraz wła-

sne za-

kładki do 

książek.  

 

http://m.in/
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9. Plakat reklamujący książkę 

Uczniowie klasy Va przygotowali plakaty 

reklamujące powieść „Ania Zielonego Wzgó-

rza”. Celem projektu było przybliżenie samej 

formy plakatu jako swoistej formy sztuki pla-

stycznej przy jednoczesnym podkreśleniu umie-

jętności konstruowaniu werbalnego przekazu na 

zasadzie „minimum formy – maksimum treści”. 

Jednak zdecydowanie celem nadrzędnym było 

odnalezienie na nowo wartości tej niezwykle 

wartościowej dla młodego człowieka historii 

o sile wyobraźni, roli rodzinnego domu, realiza-

cji marzeń w oparciu o nadrzędne wartości, ja-

kimi są  rodzina, miłość, lojalność, przyjaźń. 

Uczniowie mieli za zadanie zachęcić swoich 

rówieśników do przeczytania tej, nieco już za-

pomnianej, powieści i sięgnięcia po pozostałe 

pozycje z cyklu książek o Ani Shirley. Niektó-

rzy z uczniów, zwłaszcza chłopcy wybrali po-

wieść „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.  Ta peł-

na przygód książka zaprezentowana przez kole-

gów została przez klasę wybrana jako dodatko-

wa pozycja do przeczytania. Cel projektu został 

osiągnięty. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10. "Mistrz czytania” comiesięczne konkursy 

czytelnicze.  

Zwycięzcą była osoba, która zdobyła w danym 

miesiącu największą ilość „Kwiatków czytelni-

czych” (kwiatek zostawał przyznany za 15 mi-

nut czytania w domu). Konkursy zostały zorga-

nizowane we współpracy z Rodzicami. 

  

 

11. Klasowa biblioteczka 

Zorganizowano również klasową biblio-

teczkę. Każdy z uczniów przyniósł jedną lub 

więcej książek ze swoich domowych bibliote-

czek, aby zachęcić koleżanki i kolegów do ich 

przeczytania. 

Uczniowie bar-

dzo chętnie ko-

rzystali z biblio-

teki pożyczając 

książkę do domu 

lub korzystając 

z niej w czasie 

przerw czy 

w wolnych 

chwilach na 

zajęciach.  

 

 

12. Z wizytą w Miejskiej i Powiatowej Biblio-

tece Publicznej w Ropczycach 

We wtorek 10 marca uczniowie klas pierw-

szych mieli okazję zagościć w Miejskiej i Po-

wiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach 

w ramach akcji „Kolorowe czytanie”. Motywem 

przewodnim był kolor szary, więc czytaliśmy 

bajkę o szarych smokach. Ponieważ zima w tym 

roku nie była w kolorze białym, więc czytaliśmy 

również wiersze o wszystkim, co jest z nią 

związane. Pani Renata Romanowska czytała 

o mrozie, szronie, soplach, zamieci i śniegu, nie 

zabrakło także wesołych wierszy o zwierząt-

kach. Było wesoło i ciekawie chociaż w odcie-

niach 

szarości.  
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13. Prezentacje multimedialne 

Uczniowie klasy VIa przygotowali bardzo 

ciekawe prezentacje multimedialne na temat 

książki fantasy „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 

Wykazali się przy tym innowacyjnością 

i znajomością technik informatycznych. Prezen-

towane filmiki czy prezentacje Power Point  

opierały się na własnej wizualizacji wybranych 

postaci z fantastycznego świata Tolkiena. Nie 

opierały się jedynie na kadrach i fragmentach 

z filmu Petera Jacksona, ale zawierały bardzo 

ciekawe wyobrażenia bohaterów Tolkiena, czę-

sto w ujęciu humorystycznym, komiksowym. 

Wejściu w świat powieści sprzyjały uzupełnienia 

prezentacji w formie nagrań uczniów czytają-

cych wybrane fragmenty powieści. Jeden 

z uczniów zaprezentował w przygotowanym 

materiale filmik nagrany podczas wakacyjnego 

pobytu członka rodziny w filmowym Shire 

w Nowej Zelandii. Wszystko to zdecydowanie 

wpłynęło na zainteresowanie uczniów literaturą 

fatasy, na szukanie ciekawostek o życiu 

i twórczości Tolkiena oraz o ich wpływie na 

kształt całej sagi „Władca pierścieni”. Dzięki 

temu wielu uczniów sięgnęło do trylogii 

i zainteresowało się innymi pozycjami książko-

wymi z tego gatunku (proza Sapkowskiego, Te-

rakowskiej). Uczniowie przygotowali prace sa-

modzielnie lub w grupach i prezentowali je ko-

leżankom i kolegom. 

Natomiast uczniowie klasy 7a na przełomie 

kwietnia i maja przygotowali prezentacje na 

podstawie „Zemsty” i w czasie zajęć online za-

prezentowali kolegom i koleżankom. To był 

ciekawy sposób na zainteresowanie uczniów 

lekturą w tych trudnych dla wszystkich czasach 

i metoda na ciekawe spędzenie czasu.  
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