Regulamin szkolnego konkursu
znajomości lektur szkolnych
pt. „Czytam i wiem!” dla uczniów klas IV-VII
SP nr 6 w Zamościu
1.

Konkurs czytelniczy, organizowany przez bibliotekę szkolną, jest przeznaczony dla uczniów klas 4, 5, 6
i 7 Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu.

2.

Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach:
klasy IV – 13 IV 2018(piątek)
klasy V – 20 IV 2018 (piątek)
klasy VI – 16 V 2018 (środa)
klasy VII – 23 V 2018 (środa)
(terminy konkursu mogą ulec zmianie, o czym uczniowie zostaną wcześniej poinformowani)
Konkurs jest ustny i będzie miał następującą formę:
w I etapie każdy uczeń wylosuje zestaw składający się z trzech pytań za 1, 2 i 3 punkty.
Niepełne odpowiedzi mogą być punktowane cząstkowo, decyduje o tym komisja konkursowa.
Do II etapu przejdą uczniowie z największą liczbą punktów
w II etapie uczniowie zaprezentują ustną wypowiedź na temat:
− klasy IV – „Gdybyś posiadał/-a magiczne krzesło, które mogłoby spełnić Twoje
jedno życzenie, to o co byś je poprosił/-a i dlaczego? Wyjaśnij swoją odpowiedź.”
− klasy V- „Na czym polegała przemiana Mary Lennox z powieści Tajemniczy
ogród?”
− klasy VI – „Z którą z postaci lektury Ten obcy najbardziej chciałbyś się
zaprzyjaźnić i dlaczego?”
− klasy VII – „Mały Książę podczas swojej podróży spotkał wielu ludzi. Które z
tych spotkań najbardziej utkwiło Ci w pamięci i dlaczego? Jaką naukę wyniósł z
tego spotkania Mały Książę?”
Zakres lektur dla każdej kategorii podany jest w załączniku.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w bibliotece szkolnej do 23 III 2018 (piątek).
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela nauczyciel-bibliotekarz, p. Dorota Zwolan.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na witrynie strony internetowej SP Nr 6.
Regulamin konkursu i wykaz lektur są dostępne w bibliotece szkolnej oraz na witrynie strony
internetowej szkoły.
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ZAŁĄCZNIK
Dla uczniów klas IV w konkursie wymagana jest znajomość następujących lektur:
Brzechwa J. „Akademia Pana Kleksa”
Lewis C.S. „Opowieści z Narnii” cz.1
Maleszka A. „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”
Dla uczniów klas V:
Burnett F.H. „Tajemniczy ogród”
Molnar F. „Chłopcy z placu broni”
Montgomery L.M „Ania z Zielonego Wzgórza”
Dla uczniów klas VI:
Jurgielewiczowa I. „Ten obcy”
Makuszyński K. „Szatan z siódmej klasy”
Lem S. „Bajki robotów” (Trzej elektrycerze, Skarby króla Biskalara, Bajka o maszynie cyfrowej, co ze
smokiem walczyła, Jak ocalał świat, Wielkie lanie)
Dla uczniów klas VII:
Mickiewicz A. „Dziady” cz.2
Saint-Exupery de A. „Mały Książę”
Słowacki J. „Balladyna”

