
Każdego roku obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych i organizujemy wiele związanych z tym atrakcji,   
w tym roku przygotowaliśmy m.in.: 

 - Konkursy czytelnicze – grupowe  i indywidualne dla poszczególnych klas i kategorii 

wiekowych   

-  Książkowa lista przebojów –  udział w głosowaniu na najciekawszą książkę. 

– Wystawa: „Dzieje książki w skrócie„ - . 

 
 Konkurs czytelniczy „Hobbit – znam i lubię” – kl. VI-VIII 
 
           Wszyscy miłośnicy książki J. R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem” 
mogą wziąd udział w konkursie  polegającym na rozwiązaniu testu z treści lektury.  
Zgłoś już swoje uczestnictwo do bibliotekI w celu ustalenia dogodnego terminu  
i godziny pisania testu. Zaryzykuj i sprawdź swoją wiedzę!  

 
Zagadki literackie dotyczące twórczości Księdza Jana Twardowskiego 
 
     Miłośnicy poezji naszego Patrona mogą wziąć udział w konkursie odgadując tytuły 
wierszy Księdza Jana Twardowskiego. Konkurs przeznaczony jest dla klas VI-VIII. 
Przeprowadzany będzie podczas długich przerw w bibliotece w każdy poniedziałek   
i środę. Czas pisania  konkursu 15 min. 
 

Test  ze znajomości  komiksów  – kl. IV-VIII 
 

          Zapraszamy miłośników komiksów do testu. Czas pracy z testem 15 min. 

Przeprowadzany będzie podczas długich przerw w bibliotece w każdy poniedziałek  

i czwartek.  

Z przysłowiem za pan brat – kl. V-VIII  

      Kolejna proppozycja  to konkurs  frazeologiczny. Należy dokończyć przysłowie  
i rozwiązać rebus. Czas pracy z testem 15 min. Przeprowadzany będzie podczas 
długich przerw w bibliotece w każdy poniedziałek i wtorek. 
 

Konkurs zespołowy  z lektur szkolnych kl.  IV-V 
 
     4-osobowe zespoły klasowe będą rozwiązywać poszczególne zadania, które 
utworzą hasło główne (aforyzm o książce). Która klasa zrobi to najszybciej? 
Rrywlizować będą ze sobą cztery klasy.  
 

Czy znasz tę baśń?  kl. I-III 
Konkurs ze znajomości treści utworów Andersena. Przeprowadzany będzie podczas 

długich przerw w bibliotece w każdy poniedziałek i wtorek. 
 
Zapraszamy całą społeczność szkolną i życzymy miłej zabawy. W konkursach 15- 
minutowych pisanych w bibliotece może brać  jednocześnie udział 4 osoby. Prosimy zatem  
o wcześniejsze zgłoszenia. Konkursy trwają do końca października. Na zwycięzców czekają 
dyplomy i nagrody. 
 



 
 

AKCJA „KSIĄŻKOWA LISTA PRZEBOJÓW” 
 
           Biblioteka zaprasza do udziału w głosowaniu na książkę, którą warto 
przeczytać i polecić innym czytelnikom. Głosowanie będzie odbywało się w klasach 
podczas godzin wychowawczych. Na kartce należy zapisać imię inazwisko autora, 
tytuł polecanej książki oraz swoje imię, inazwisko i klasę. Spośród uczniów biorących 
udział w głosowaniu, wylosowany zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę. 
W wyniku głosowania powstanie ranking najpopularniejszych i najciekawszych 
książek czytanych przez uczniów SP2 w Białymstoku. 
 
Czas trwania akcji  -  do końca października  2020r. 
Ranking książek, które czytają uczniowie i nauczyciele zostanie ogłoszony  
w listopadzie 2020. Losowanie odbędzie się w bibliotece  
20 listopada 2020 r. ogodz. 12:35. 
                                                                                                
 


