
     Od 2003r. Nasza szkoła uczestniczy w  akcjach czytelniczych 

zaproponowanych przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom: 

codzienne czytanie wybranych powieści, indywidualne czytania domowe, 

wspólne czytanie w czasie różnorodnych uroczystości i imprez szkolnych, 

konkursy czytelnicze i plastyczne, projekty

 i wycieczki.  Pragniemy na tej stronie przedstawiać ważniejsze działania  w tym

zakresie.  

                         ROK SZKOLNY 2012/2013

21 XII 2012    Tradycyjnie w dniu poprzedzającym ferie świąteczne spotykamy się

w naszym szkolnym gronie, aby podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia. W tym roku

nasze kolędowanie rozpoczęła p. Dorota Drużkowska, germanistka z gimnazjum, która

w niezwykły sposób odczytała historię o Świętej Rodzinie.

17 XII 2012 Bożonarodzeniowy klimat udzielił się też nam i wyruszyliśmy

do Przedszkola w Dąbrówce, aby grupie 3-4 latków przedstawić tajemniczą historię 

mówiącej choinki, zaś grupie 5-6 latków zaprezentować piękną opowieść o 

Narodzeniu Bożej Dzieciny.

8 XII 2012 Turniej Mikołajkowy. W tym roku impreza skierowana do uczniów klas 

I-VI dotyczyła ortografii. Zabawne historie ortograficzne przedstawiły zebranym 



uczniom z terenu gminy Panie Maria Kosińska i Dorota Nowak.

25 XI 2012 Ślubowanie klasy I. Pierwszoklasista Jacek , bohater książki ,,Jacek, 

Wacek i Pankracek” wyrusza do szkoły, jego pierwsze chwile w nowym miejscu 

przedstawili Państwo: Dyr. Zespołu Szkół Elżbieta Adamczyk, Dyr Przedszkola Kinga

Pilch-Rudnik, rodzice 

22 XI 2012  Dyskoteka andrzejkowa. Kolejny raz zaprezentowano zwyczaje 

związane z andrzejkami i katarzynkami. Wiele spośród nich przetrwało do dziś. Teksty

czytali m.in. Wiktoria Baniak, Klaudia Waśniowska, Patrycja Strąg, Aleksandra Baja

                                                         

14 XI 2012 A to Polska właśnie. Z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę zorganizowano akcję czytelniczą,  w ramach której p. Dyrektor Elżbieta 

Adamczyk, p. Bogumiła Duda, p. Maria Kosińska oraz p. Edward Płonka przedstawili 

materiały ze źródeł historycznych i odczytali legendę o powstaniu państwa polskiego ,,

O Lechu i białym orle”.

                                         



30 X 2012 Literackie Zaduszki. Wybrani uczniowie klas IV-VI czytali interesujące 

historie o zwyczajach związanych ze świętem Wszystkich Świętych oraz Zaduszkami.

                                                    

6.09.2012  Dzień Czytania Książek. Nauczyciele klas I-VI czytali wybrane 

fragmenty baśni, powieści młodzieżowych , ale też materiały z literatury 

popularnonaukowej.







                              ROK SZKOLNY 2011/2012
VIII 2012. Obóz naukowo-kulturalny w Gdańsku. Opiekunowie mieli okazję 

przeczytać legendy morskie, np. ,,O królowej Juracie”.

Odwiedziliśmy w  Gdańsku miejsce  ,,uwalniania książek”  tzw. bookcrossingu 

(inaczej nazywane  krążeniem książek lub książkokrążeniem).

Bookcrossing to zasada nieodpłatnego przekazywania książek najczęściej poprzez 

zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, 

przeczytać i znów zostawić w tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu.

Książki mogą być też zostawiane w przypadkowych miejscach jak tramwaj, ulica, 

uczelnia itd. Wtedy książki opatrzone są stosowną informacją, takiej na przykład 

treści: Cześć, jestem uwolnioną książką, jeśli chcesz, to weź mnie ze sobą, jestem za 

darmo oraz krótką informacją o bookcrossingu.

Idea narodziła się w 2001 w Stanach Zjednoczonych,  w Polsce pojawiła się w 



październiku 2003 roku.

   

V 2012 XIV Gminny Konkurs Literacki. Przedstawiciele Samorządu w trakcie 

kolejnej wizyty czytali legendy i podania o naszej gminie,m. in. o powstaniu Okulic, 

Bratucic.

I 2012  Odwiedziny przedszkolaków. W mroźne przedpołudnie zawitali do naszej 

szkoły goście z Przedszkola w Dąbrówce. Tym razem wysłuchali baśni o Kopciuszku, 

którą przedstawili: p. Maria Kosińska, p. Zofia Misina, p. Urszula Michajlak, Kamila 

Szkolik, p. Bożena Gajda, p. Wojciech Wnęk, p. Barbara Lis. Po zakończeniu czytali 



uczniowie kl. II wystawili spektakl,, Kopciuszek”.

XI 2011 Dyskoteka andrzejkowa. Uczniowie kl. VI Kamila Szkolik, Katarzyna 

Baniak, Szymon Klejdysz, Jakub Dobrosielski, Eryk Lipka przedstawili ciekawe 

zwyczaje andrzejkowe zebrane w dziele ,,Tradycje świąt polskich”.



XI 2011 Przedstawicielki grupy projektowej Kamila Szkolik i Izabela Jarosz czytały 

przedszkolakom z Dąbrówki bajki o dociekliwym i sprytnym żółwiku.



                                                                          

X 2011 Ślubowanie klasy I . W trakcie tej uroczystości Państwo: dyr. Przedszkola

w Dąbrówce Kinga Pilch -Rudnik, dyr. Zespołu Szkół Elżbieta Adamczyk, rodzice - 

Tomasz Londo, Dorota Synowiec oraz przewodnicząca Samorządu Klaudia 

Waśniowska czytali fragmenty ,,Plastusiowego pamiętnika” M. Kownackiej.

                                                                             



                                    ROK SZKOLNY 2010/2011

V 2011 XIII Gminny Konkurs Literacki. Przedstawiciele Samorządu: p. Wójt Józef 

Słonina, p. Małgorzata Graczyk i p. Dorota Nowak czytali uczestnikom Konkursu 

baśń ,,Roszpunka”.

                                                       

V 2011 Kolejna wizyta w Przedszkolu w Dąbrówce. Dziewczęta z grupy nr 1 

projektu unijnego przedstawiły przedszkolakom historie małej myszki stawiającej 

pierwsze kroki w nowej szkole.

                       



II 2011 Wizyta w Przedszkolu w Dąbrówce. Uczennice kl. VI Karolina Maciaszek, 

Joanna Danioł, Angelika Wolnik i Gabriela Legutko w ramach zajęć projektu unijnego 

czytały naszym przemiłym przedszkolakom zabawne historie o Kubusiu Puchatku. 



25 XI 2010 Brzechwa dzieciom. W ramach konkursu literackiego poświęconego 

twórczości jana Brzechwy nauczyciele czytali wiersze tego wybitnego poety.



18 X 2010 Wspólne czytanie w trakcie dyskoteki ,,Pożegnanie jesieni”. Ucz. kl. V 

Kamila Szkolik i ucz. kl.VI Karolina Maciaszek z grupą koleżanek czytały 

fragmenty ,,Zeszytu w kratkę” ks. Jana Twardowskiego.   

                                                   




