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Wiadomość wydrukowana ze strony www.echodnia.eu

Blisko 50 zwycięzców eliminacji szkolnych startowało w

poniedziałek w finale VI Regionalnego Konkursu Czytelniczego

zorganizowanego przez Radomski Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Znają literaturę na piątkę. Zakończył się konkurs
czytelniczy

Oto laureaci i wyróżnieni wśród szkół podstawowyc:h: w środku Aleksandra Szester (fot. Barbara Koś)

Zadanie nie było proste. Zgodnie z

regulaminem konkursu należało

nie tylko uważnie przeczytać

"zadane” utwory ale także – z

udziałem rekwizytów! sporządzić

pięciominutową jego prezentację

zachęcającą innych do lektury. 

Prezentacje były bardzo atrakcyjne. Uczniowie przygotowali makiety, plakaty, obrazy i rzeźby, ciasteczka z pytaniami,

prezentacje multimedialne, mapy, filmy, manekiny.... Niektórzy przebierali się za bohaterów powieści a jedna z uczestniczek

przyprowadziła psa!

Ponieważ konkurs adresowany był do różnych grup wiekowych dobór lektury był różny. Reprezentanci szkół podstawowych

mogli wybrać, na przykład "Głowę na tranzystorach” Hanny Ożogowskiej lub "Wszelki wypadek” Joanny Chmielewskiej. 

Gimnazjaliści – "Alchemika” Paulo Coelho. "Imieniny” "Małgorzaty Musierowicz czy " Władcę much” Wiliama Goldinga. 

Najstarsi – choćby "Gnój” Wojciecha Kuczoka czy "Chmurdalię” Joanny Bator.
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A to wszyscy finaliści z

podstawówek (fot. Barbara

Koś)

A to wszyscy finaliści z

gimnazjów (fot. Barbara Koś)

Karolina Czerwińska zachęcala

do przeczytania opowiadań

"Widzę ich w swoich snach"

Bernarda Gotfryda (fot. Barbara

Koś)

Największym powodzeniem cieszyły się "Igrzyska śmierci” Suzanne Collins, "Wszelki wypadek” Joanny Chmielewskiej oraz

"Alchemik” Paulo Coelho.

Po kilkugodzinnych zmaganiach jury wyłoniło najlepszych.

Wśród szkół podstawowych są nimi: Aleksandra Szester – I miejsce, Magdalena Jaroszek i Alicja Olczykowska – II miejsce

oraz Natalia Pecka – III miejsce.

Najlepsi gimnazjaliści to Milena Szewczyk i Weronika Barabasz – I miejsce, Karolina Siek – II miejsce i Karolina

Czerwińska- III miejsce.

Najlepsi licealiści to Adrianna Graniak – I miejsce, Jolanta Tataruda – II miejsce i Magdalena Okruta, Marta Kaca oraz

Aleksandra Stępień – III miejsca.

Ideą konkursu, jak powiedziała nam Elżbieta Zawodnik z RODON, jest promowanie czytelnictwa, doskonalenie

umiejętności czytania i rozumienia tekstu literackiego a także rozwijanie wyobraźni oraz pogłębianie znajomości literatury.

- Nasze przedsięwzięcie ma być alternatywne wobec kultury obrazkowej – podkreśliła Elżbieta Zawodnik. 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 3 czerwca.
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A Oliwia Hałuszczak zadawała

pytania paniom z jury słwoami z

"Alchemika" Paula Coehlo (fot.

Barbara Koś)
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