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III Powiatowy Konkurs Czytelniczy – nagrody,
dyplomy, podziękowania.

22 maja o godzinie 13.00 w Bibliotece Pedagogicznej w
Chełmie licznie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i
rodzice, którzy swoją obecnością uświetnili uroczyste
wręczenie nagród i dyplomów laureatom III Powiatowego
Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych.

Konkurs został zorganizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie we

współpracy  z  Biblioteką  Pedagogiczną  w  Chełmie  w  ramach  programu działań  sieci  współpracy:  Forum

Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki”, którą prowadzi konsultant LSCDN Teresa Kozioł.

Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, rozbudzanie wrażliwości literackiej, twórczego myślenia oraz

nawyków właściwej rywalizacji. Do konkursu przystąpiło 35 szkół, z których, po eliminacjach szkolnych, do

etapu okręgowego zakwalifikowało się 121 uczniów.

Uczniowie, którzy podczas eliminacji powiatowych udzielili 80 % dobrych odpowiedzi na zadania konkursowe,

zostali laureatami konkursu.             

Lista  48  laureatów i  nauczycieli  przygotowujących  do  konkursu  została  przedstawiona  w  publikowanym

wcześniej Protokole z dnia 16 maja br.

Najwyższe miejsca uzyskali uczniowie:

Maja Wróbel -  I miejsce, SP w Żółtańcach

Maciej Baran - II miejsce, SP w Wierzbicy



Aleksandra Kraszewska - III miejsce, SP nr 7 w Chełmie

Sandra Łoś -  III miejsce, SP w Wojsławicach

Aleksandra Kruszewska -  III miejsce, SP nr 3 w Chełmie

 

Nagrody dla uczniów w postaci książek zostały ufundowane przez:

Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie:

Maria  Szarapowa,  Niepowstrzymana;  Łukasz  Kaznowski,  Luzak  na  kółkach;  Jessika  Burkhart,  Akademia

Canterwood. Zazdrość;  Kora Carmach, Łowcy burz.  Roar;  Mark Hodgkinson, Roger Federer.  Geniusz przy

pracy; Liliana Fabisińska, Na ratunek Maciejce.

Teresę Kozioł :

Joanna Włodarczyk, Zabytki UNESCO w Polsce; Joanna Włodarczyk, Szlak Orlich Gniazd; Juliusz Verne, W 80 dni

dookoła świata; Antoine  de Saint-Exupéry, Mały Książę – 2 szt., Jack London, Biały kieł z opracowaniem;

Edmund Niziurski, Awantura w Niekłaju  z opracowaniem; Alfred Szklarski, Tomek w krainie kangurów.

Monikę Kubisiak:

Monika Kubisiak, Durwidal.

Elżbietę Szewczyk:

Daniel Defoe, Robinson Cruzoe.

Wydawnictwo „Tawa” Waldemar Taurogiński:

Józef Tworek, Chełmskie Podziemia Kredowe; „Tawa” Taurogiński Waldemar, Ssaki, Ptaki; „Tawa” SK-E „na

chełmskiej”,  Chełmskie  uliczki  i  zaułki  w poezji  i  grafice;  Chełmska Grupa Literacka,  Lada moment  zakwitną

kaczeńce;  Patrycja  Wilgos,  Po  tamtej  stronie  lustra;  Zespół  Lubelskich  Parków  Krajobrazowych.  Zbiór

folderów        (2 sztuki).

Uroczyste  wręczenie  nagród  i  podziękowań  prowadziły:  Teresa  Kozioł  (LSCDN)  oraz   Elżbieta  Szewczyk

(Biblioteka Pedagogiczna).

48 uczniów, laureatów konkursu, otrzymało nagrody książkowe lub dyplomy, ich nauczyciele listy gratulacyjne

z wyrazami uznania i życzeniami dalszych sukcesów      z okazji uzyskania  przez uczniów tytułu laureata

konkursu oraz 23 nauczycieli podziękowania za pracę w komisjach konkursowych.    

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=roger+federer+geniusz+przy+pracy+mark+hodgkinson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzKUlLMs3OUuIBcY0KLI1TKnKNtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAEHUQZ09AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwixlumijIjbAhWBAJoKHYcwC0cQmxMIuwEoATAM&biw=1366&bih=613


Na zakończenie  uroczystości  miał  miejsce  występ  solowy uczennic  z  Zespołu  Szkół  Gastronomicznych  i

Hotelarskich w Chełmie.

Wszystkim laureatom gratulujemy wspaniałych wyników. Życzymy uczniom, aby zwycięstwo  w konkursie

pozwoliło im rozwinąć skrzydła, dodało chęci i zapału       do zgłębiania  tajemnic kolejnych książek, czerpania

z ich mądrości, wypełniania serc wzruszeniem związanym z losami bohaterów oraz stanowiło stałą wartość w

drodze do poszerzania wiedzy i umiejętności.  Życzymy sukcesów w następnych konkursach.

Dziękujemy sponsorom nagród za książki, nauczycielom i rodzicom, Justynie Kraszczyńskiej (Super Tydzień

Chełmski), Magdalenie Machowicz (Biblioteka Pedagogiczna)    za udział w spotkaniu i relację fotograficzną.

Konsultant LSCDN Teresa Kozioł
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