
KONKURSY    HUMANISTYCZNE 

                                           Rok Kornela Makuszyoskiego - 

1.03.2014r. został podsumowany ogólnopolski konkurs 

plastyczny pt.: „W świecie Kornela Makuszyoskiego”. 

Organizatorem konkursu był zakopiaoski Dom Kornela 

Makuszyoskiego i Skład Kulturalny - współorganizator 

poznaoskich targów książki dla dzieci i młodzieży. Praca 

Martyny Kozłowskiej z klasy Vc otrzymała wyróżnienie. 

Na konkurs plastyczny zostało przekazanych 15 prac 

wykonanych przez uczniów klas I – VI. Uczniowie młodsi swoje 

prace łączyli z przygodami Koziołka Matołka, Małpką Fiki Miki 

lub z legendami polskimi. Uczniowie klas starszych ilustrowali 

głównie przygody bohaterów książek: „Szatan z siódmej klasy”, 

„O dwóch takich, co ukradli księżyc”, „Przygody wesołego 

diabła”. 

Martyna Kozłowska 

 

W marcu  tego roku uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyd w szkolnych 

i międzyszkolnych konkursach literacko-recytatorskich, prezentując swoje zainteresowania 

humanistyczne. Bardzo ciekawy był konkurs plastyczno-literacki pt.: ”Jestem autorem 

i edytorem książki” dla klas IV-VI. Do etapu międzyszkolnego przekazane zostały 3 prace 

uczennic: Aleksandry Winiarskiej, Kingi Podleśnej i Klaudii Czyżewskiej. Wszystkie dziewczyny 

za swoje prace otrzymały wyróżnienia. Opiekunkami uczennic były panie: Magdalena        

Biel-Dejewska i Monika Federowicz-Just. 20.03.2014 rodbyło się podsumowanie konkursu 

połączone z warsztatami dotyczącymi edytorstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Uczennice z dyplomami wyróżnienia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa pokonkursowa książek wykonanych przez uczestników konkursu 

 

 

Międzyszkolny konkurs recytatorski 

poezji Wisławy Szymborskiej odbył się                 

14 marca 2014 r. w Mediatece przy  

Gimnazjum nr 40 na Oporowie. Uczestniczyły 

w nim uczennice klasy Vc: Natalia Kalinowska, 

Martyna Kozłowska i Klaudia Czyżewska. 

Do konkursu przygotowała reprezentantki pani 

Monika Federowicz-Just. Pięknie recytowane 

wiersze przybliżyły słuchaczom utwory poetki, 

dostarczyły wielu przeżyd, skłoniły do refleksji. 

Mimo braku wyróżnieo nasze uczennice 

cieszyły się z możliwości udziału w tak 

ciekawym przeglądzie poezji polskiej noblistki 

– jednej z patronów Gimnazjum nr 40.  
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27.03.2014 r. w SP 1 odbył się XIV dzielnicowy konkurs recytatorski, w którym 

zaprezentowały się uczennice: Martyna Kozłowska z klasy Vc i Joanna Juszczyk z klasy Va. 

W konkursie wzięło udział 22 uczestników ze śródmiejskich szkół podstawowych, którzy 

mówili fragmenty wybranych utworów epickich lub prezentowali interpretacje wierszy. Asia 

Juszczyk przygotowała fragment powieści „Mały książę” Antoine’a de Saint-Exupery, 

a Martyna wiersz Wisławy Szymborskiej pt.: „Radośd pisania”.  

 

Jestem autorem i edytorem książki „Moja książka” to szkolny konkurs literacko-

plastyczny dla klas młodszych. Na konkurs uczniowie przekazali do biblioteki 23 prace. 

Książeczki zaciekawiają swoją treścią i poruszanymi w nich tematami, kolorowymi 

ilustracjami, pomysłowymi oprawami.  Nawiązują do zainteresowao dzieci, ich marzeo, 



przeżytych podróży, przyjaciół, życia rodzinnego i szkolnego. Wszystkie prace można 

obejrzed w bibliotece szkolnej. Po zeskanowaniu częśd prac  została przekazana na konkurs 

do Biblioteki Pedagogicznej. Podczas Dnia Otwartego Szkoły książeczki były prezentowane              

na wystawie w holu szkoły.  

 

Uczniowie klasy IIIa 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                               Antonina Połch 


