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Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w październiku 2017 roku 

odbywa się pod hasłem: 

Książka nas łączy 
 

W ramach MMBS odbędzie się cykl konkursów mających na celu: 

- promocję biblioteki szkolnej i jej działań, 

- zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych,  

- propagowanie zainteresowania książką, 

- rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, 

- podnoszenie poziomu czytelnictwa, 

- przedstawienie oferty, z naciskiem na nowości wydawnicze zakupione przez 

szkołę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

- integrację środowiska szkolnego, 

- promowanie pracy grupowej. 

 

Konkurs nr 1: Konkurs ładnego pisania – kaligrafia  / 02.10.2017/ 
 

A kiedy jest się młodym, trzeba zobaczyć różne rzeczy, zbierać doświadczenia, myśli; 

poszerzać horyzonty. 
       2017 Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego 

 

Cele konkursu: 

- propagowanie twórczości patrona Roku 2017 Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 

- motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisania, 

- doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania, 

- zachęcenie uczniów do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawnej gramatyki     

i ortografii, 

- wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma. 

Warunki uczestnictwa i kryteria oceny prac. 

1. Zadanie polega na przepisaniu fragmentu książki Tajny agent Josepha Conrada. 

2. Do konkursu każda klasa wyznacza jednego swojego przedstawiciela. 

3. Tekst piszemy w na gładkim, białym papierze o formacie A4. 

4. Tekst piszemy odręcznie dowolną techniką. 

5. Materiały piśmiennicze, dowolne, w zakresie własnym uczestników.   

6. Czas na wykonanie pracy: 1 godz. lekcyjna. 

7. Praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki. 

8. Praca estetyczna pod względem rozmieszczenia tekstu na kartce papieru: marginesy, 

odstępy między wierszami. 

9. Prace podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą. 

10. Prace będą oceniane przez jury i zaprezentowane na tablicy. 

Termin i miejsce. 

Wszyscy uczestnicy piszą w dniu 02.10.2017 w godz. 9:30 - 10:15 w bibliotece. 



Konkursy: 

- nr 2: Czy wiesz kto to napisał?     /02-06.10.2017/ 

- nr 3: Czy znasz ten cytat?      /09-12.10.2017/ 

- nr 4: Miłość w literaturze      /16-20.10.2017/ 

 

Warunki uczestnictwa. 

1. W konkursach biorą udział całe klasy. 

2. Uczniowie, niezależnie od ogólnej liczby w klasie, dzieleni są na 5 grup. 

3. Każda grupa rozwiązuje 1 test. 

4. Czas na rozwiązanie testu: 1 godz. lekcyjna. 

5. Do punktacji klasy sumuje się punkty zdobyte przez wszystkie grupy. 

Termin i miejsce. 

Konkurs nr 2: godziny wychowawcze w 1. tygodniu października (2-6.10.2017). 

Konkurs nr 3: godziny wychowawcze w 2. tygodniu października (9-12.10.2017). 

Konkurs nr 4: godziny wychowawcze w 3. tygodniu października (16-20.10.2017). 

Miejsce: biblioteka. 

 

 

Konkurs nr 5 (fotograficzny): Czytanie bez granic  /04.10.2017/ 

 

Cele konkursu: 

- promocja czytelnictwa i nowości wydawniczych, 

- propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej uczniów, 

- rozbudzanie inwencji twórczej i wdrażanie nietuzinkowych pomysłów. 

Warunki uczestnictwa. 

1. Udział w konkursie polega na wykonaniu zdjęć osób czytających w nietypowych miejscach 

i czasie. 

2. Każda klasa, po selekcji wewnętrznej, może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy 

zdjęcia. 

3. Zdjęcia na nośniku elektronicznym  dostarczamy do biblioteki do dnia 04.10.2017. 

4. Zdjęcia mogą być wzbogacone o „chmurki-komentarze”, ale bez widocznej informacji                  

o autorze zdjęcia. 

5. Do zdjęć musi być załączona oddzielna informacja z imieniem, nazwiskiem i klasą autora. 

6. Wszystkie zdjęcia zostaną zaprezentowane na tablicy. 

7. W okresie od 10.10 2017 do 20.10 2017 każdy uczeń będzie mógł oddać swój głos na 

wybrane, najciekawsze zdjęcie, poprzez wrzucenie karteczki ze swoim imieniem                     

i nazwiskiem oraz numerem wybranego zdjęcia do urny znajdującej się w bibliotece. Każdy 

uczeń ma jeden głos. 

8. Po zakończeniu głosowania wyniki zostaną ogłoszone. 

9. Do punktacji klasy przyjmuje się sumę głosów, jakie klasa zdobyła za wszystkie trzy swoje 

zdjęcia.    

 

 



Konkurs: Patroni Roku 2017 i Rok Rzeki Wisły 2017  /23-27.10.2017/ 

 

Cele konkursu: 

-  rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy o życiu, twórczości i działalności Patronów 

Roku 2017, a w szczególności: Tadeusza Kościuszki, bł. Honorata Koźmińskiego, Adama 

Chmielowskiego,  Josepha Conrada-Korzeniowskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego, 

- utrwalenie wiedzy o historii i biografii tych wybitnych Polaków,  

- przypomnienie, upowszechnienie i utrwalenie wiedzy o Rzece Wiśle.  

Warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs jest skierowany tylko do klas 1. 

2. W konkursie biorą udział całe klasy. 

3. Uczniowie, niezależnie od ogólnej liczby w klasie, dzieleni są na 6 grup. 

4. Każda grupa rozwiązuje 1 test. 

5. Czas na rozwiązanie testu: 1 godz. lekcyjna. 

6. Do punktacji klasy sumuje się punkty zdobyte przez wszystkie grupy. 

Termin i miejsce. 

Na godzinach wychowawczych w 4. tygodniu października (23-27.10.2017) w bibliotece. 

Bibliografia: 

 Bohaterowie historii Polski. Katowice: Videograf II, 2007. ISBN 978-83-7183-410-3. 

Tadeusz Kościuszko, s. 42, Józef Klemens Piłsudski, s. 56 

  K. Bukowski: Słownik polskich świętych. Kraków: Impuls, 1995. ISBN 83-85543-61-

9.Brat Albert, s. 17-22, Bł. Honorat Koźmiński, s. 95-97 

 B. Gajewska, K. Szafruga: Wielcy pisarze. Bielsko-Biała: Park Edukacja, 2007. 

ISBN978-83-7446-673-8. Joseph Conrad, s. 13 

 J. Kus: Jak Kazimierzanie do Gdańska ze zbożem ryzowali. „Mówią Wieki” 1986 nr 3, 

s. 11-14 

 P. Małyszko: Wielcy bohaterowie historii. Bielsko-Biała: ParkEdukacja, 2007. 

ISBN978-83-7446-674-5. Tadeusz Kościuszko, s. 36, Józef Klemens Piłsudski, s. 51 

 Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski. Wyd. 3 zmien. Warszawa: PWN, 1998. 

ISBN 83-01-12677-9. Wisła, s. 954-960 

 Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny. Red. JolantaSkrunda. Warszawa: PWN, 

1998.  

ISBN 83-01-12776-7. Conrad Joseph, s. 135-136 

 
 

 

 

 

 

 

 



Wyniki rywalizacji 

Wyniki podsumowujące miesięczną rywalizację pomiędzy klasami będą zamieszczane na 

bieżąco w tabeli przedstawionej poniżej. Rywalizacja wyłoni klasy, które najlepiej wypadły  

w całym cyklu konkursów zorganizowanych w ramach MMBS 2017. 

 

 

Czwartkowe czytanie przez nauczycieli                                          /05.10.2017/ 

 

Nauczyciele czytają uczniom przez 10 min. na początku lekcji w każdej klasie fragment 

wybranej książki (np. nowości  zakupione  w ubiegłym roku szkolnym z Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa), którą chcieliby polecić swoim uczniom. 

Termin i miejsce. 

W dniu 05.10 2017 na początku każdej lekcji przez 10 min. 

 

 

 


