
Sprawozdanie z realizacji projektu 
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników 

 „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” 
w roku szkolnym 2019/2020 

Szkoła Podstawowa w Brzozowej 
 

I. Zadania obowiązkowe: 

Zad.1  

 

Zdobycie przez uczniów 50% sprawności 

czytelniczych Wielkiej Ligi Czytelników 

z ogólnej liczby zapisanych do placówki  

         

W Szkole Podstawowej w Brzozowej 

uczy się 74 uczniów.  

       

 Informacja o konkursie ,,Wielka Liga 

Czytelników” została przekazana na 

zebraniach z rodzicami, zamieszczona  na 

stronie internetowej szkoły i wywieszono 

ogłoszenie na terenie placówki.  

Przeprowadzono indywidualne rozmowy z  

rodzicami. Skutkiem tych działań było 

przystąpienie wielu uczniów do konkursu. 

Jedni zaangażowali się bardzo i zdobyli 10 

sprawności, inni mniej, czytając po kilka 

lektur. Ogólnie uczniowie z grupy I (klasy 

I- IV)  zdobyli  107 sprawności, a klasy V- 

VIII- 88 sprawności. Łącznie szkoła 

zdobyła 195 sprawności. 

Zad.2  

 

Promocja baśni i legend. 

Czytanie baśni i legend połączone, np. z 

konkursem plastycznym, inscenizacją 
      

 Inspiracją do czytania baśni i legend 

regionalnych- Małopolski było ogłoszenie 

przez bibliotekę szkolną Szkolnego 

Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 

 I- IV oraz przygotowywanie  przez 

czwartoklasistów z nauczycielem  

j. polskiego inscenizacji baśni ,,Kot w 

butach” . Wszyscy pracowali metodą 

projektu. Uczniowie z klas I- IV poznawali 

baśnie i legendy, wykonywali prace plast. 

.Czwartoklasiści przygotowywali 

inscenizację baśni ,, Kot w butach”. 

Przewidziane było podsumowanie projektu 

pod koniec marca z udziałem całej 

społeczności szkolnej, która obejrzałaby 

przedstawienie w wykonaniu kl. IV oraz 

wystawę prac plastycznych. Wtedy 

nagrodzeni byliby laureaci konkursu 

plastycznego.  

     Działania przewidziane do zrealizowania 

w obrębie tego zadania  zostały wykonane.  

Konkurs plastyczny się odbył, zostali 

wyłonieni laureaci- autorzy prac 



plastycznych do legend: ,,Zamek w 

Melsztynie” (Ola Osysko- kl. III), ,,O tym, 

jak siedmiu mnichów poświęciło życie w 

obronie Siemiechowa” (Dominik Wójcik- 

kl. III) , ,,Smok Wawelski” (Angelika 

Rzepka- kl. IV), ,, O Smoku Wawelskim” 

(Dorotka Potępa- kl. I).  Uczniowie klasy 

IV nauczyli się swoich ról na pamięć, 

przygotowali też stroje do występu. 

Odbywały się próby, podczas których dzieci 

wykazywały ogromne zaangażowanie. 

Zabrakło jedynie uroczystego 

podsumowania. 

 

II. Zadania dodatkowe: 

Zad.1   
 

Spotkania autorskie z pisarzem Marcinem 

Koziołem 
 

     W styczniu uczniowie naszej szkoły spotkali 

się  z  Marcinem Koziołem – pisarzem, autorem 

książek dla dzieci i młodzieży oraz 

kolekcjonerem starych komputerów, 

podróżnikiem, który zwiedził ponad 50 krajów, 

a doświadczenia z podróży odbijają się w każdej 

z jego książek.  Spotkanie poświęcone było serii 

książek "Detektywi na kółkach". Podczas tej 

ciekawej multimedialnej lekcji dzieci poznały 

wynalazcę Nikolę Teslę, któremu zawdzięczamy 

m.in. rozpowszechnienie taniej energii 

elektrycznej. Współczesna akcja serii łączy się z 

odtworzonymi na podstawie źródeł 

biograficznych nadzwyczajnymi, ale 

Zad.2 

 

Prowadzenie kącika wymiany książek 
 

    Już na początku roku szkolnego został 

zorganizowany w sali lekcyjnej KĄCIK 

WYMIANY KSIĄŻEK, do którego dzieci 

przyniosły rozmaite książki z domu. Na lekcjach 

zaprezentowały swoje ulubione lektury kolegom 

i koleżankom, zachęcając do czytania.  

Uczniowie bardzo często zostawali na przerwie i 

czytali lub wspólnie oglądali przyniesione 

książki, siadając  wokół kącika czytelniczego. 

Kącik był „żywy” ,bo wciąż każdy coś przynosił, 

wypożyczał również do domu, więc tym bardziej 

interesujący. Miał on jeszcze dodatkową zaletę- 

uczniowie, którzy szybko skończyli samodzielną 

pracę na lekcji, mogli mieć kilka minut na 

poczytanie, gdy inni jeszcze pracowali.  



prawdziwymi wydarzeniami z życia 

historycznych postaci. Odkrywając tajemnice 

Nikoli Tesli, nazywanego też „Władcą 

Piorunów”, przeprowadzone zostało 

doświadczenie naukowe. Każdy mógł zostać 

„władcą piorunów” dotykając kuli plazmowej 

Tesli i przykładając do niej żarówkę, która 

rozbłyskała światłem. Była mowa również o 

sztuce szyfrowania, której można się nauczyć z 

serii książek „Detektywi na kółkach”. 

 Uczniowie z wielkim zaciekawieniem 

uczestniczyli w spotkaniu. Osoby 

zainteresowane mogły nabyć książki pisarza i 

otrzymać autograf oraz zrobić pamiątkowe 

zdjęcie. 

 

 

 

Zad.3   

 

Zorganizowanie spotkań „Rodzice czytają 

dzieciom” 

 

      Rodzice chętnie przyjmowali zaproszenia do 

głośnego czytania.  

Odbyło się 4 spotkania, podczas których 

mamusie  czytały uczniom z klas II i III. Na 

jedno ze spotkań zaproszony został oddział 

przedszkolny. Dzieci słuchały czytanych 

utworów ( ,,Warszawska Syrenka”, ,,Waligóra i 

Wyrwidąb”, ,,Kwiat paproci”, ,,Niesamowite 

przygody dziesięciu skarpetek”)   z wielkim 

zaciekawieniem. Na koniec każdego spotkania 

dzieci  odpowiadały  na pytania związane z 

lekturą, wykonywały ilustracje.  Pierwsze ze 

Zad.4  

 

Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego 

  

 

    W dniu 11 IV został przeprowadzony test 

kwalifikacyjny w dwóch grupach wiekowych: 

W kategorii klas I- III 7 uczniów zdobyło po 10 

sprawności, a do testu kwalifikacyjnego 

przystąpiło 5, odpowiadając na pytania do 

lektury ,, Nowe przygody skarpetek (jeszcze 

bardziej niesamowite)”autorstwa J. Bednarek . 

Do etapu powiatowego zakwalifikowały się 3 

uczennice: Weronika Gzyl, Aleksandra Osysko , 

Nikola Gidek . W kategorii  klas IV- VIII 

również 7 uczniów zdobyło po 10 sprawności. 

Do testu kwalifikacyjnego z lektury  



spotkań miało miejsce 17 II 2020 r. , a ostatnie 

 9 III 2020. Planowanych było jeszcze kilka  

takich spotkań, ponieważ dzieci zawsze 

oczekiwały  z niecierpliwością na kolejne i 

marzyły o tym, aby w drzwiach pojawiła się 

właśnie ich mama  z ciekawym utworem.  

,,Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek” 

autorstwa: H.  Ożogowskiej przystąpiło 4 

uczniów, a do etapu powiatowego 

zakwalifikowali się: Justyna Cieśla i Michał 

Rzepka. 


