
W  dniach 15 i 16 marca 2021 r.    w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Jeleniej Górze został zorganizowany Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III. Dzieci 
ostatnio – ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju – mają znikome 
możliwości  zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności , nie mogą wyjść w grupie 
do kina , teatru, pojechać na klasową wycieczkę. 

Dlatego postanowiłam dać im chociaż odrobinę radości przez to, że pokażą 
swoje możliwości  rodzicom, nauczycielom i kolegom w szkole.
Zaprosiłam do współpracy w konkursie panie wychowawczynie klas młodszych .             
One to przeprowadziły etap pierwszy konkursu , zorganizowały etap klasowy. Potem 
z każdej klasy zostało wyłonionych po troje najlepszych uczniów, którzy przeszli do 
etapu międzyklasowego.  Przybyli oni do sali biblioteki pięknie , uroczyście ubrani 
w stroje apelowe i tutaj przed komisją recytowali wybrane utwory danego autora.



Dzieci były podzielone na trzy grupy wiekowe, z których każda miała przedstawić wiersze 
innego polskiego poety.

Klasy pierwsze  recytowały wiersze dla dzieci  Juliana Tuwima.
Klasy drugie przedstawiały utwory  Jana Brzechwy,                                  
a klasy trzecie – wiersze Danuty Wawiłow.

A oto dekoracja  w bibliotece 
przygotowana dla uczestników 
Konkursu z klas pierwszych.



A oto w pełnej krasie  uczestnicy Konkursu recytatorskiego  , którzy przybyli  do nas     
z klas pierwszych.



Silna grupa uczennic i uczniów z klas drugich. Za chwilę będą przedstawiać swoje interpretacje 
wierszy Jana Brzechwy.  Z tyłu dekoracja tematyczna związana z ich poetą.



Tutaj prezentują doskonałe humory przedstawiciele klas trzecich, którzy za 
chwilę będą recytować wiersze Danuty Wawiłow. Z tyłu tematyczna dekoracja.



Komisja w składzie: 
bibliotekarka , pani Elżbieta Kozłowska  oraz nauczyciel – pani Violeta 

Buklarewicz
nie miały łatwego zadania które dziecko wybrać, które najlepiej przedstawiło     

utwór danego poety.
Biorąc jednak pod uwagę bezbłędną znajomość tekstu, poprawną dykcję, 

staranne stosowanie intonacji i interpunkcji oraz interpretację   wspólnie 
wybrałyśmy najlepszych deklamatorów z każdej klasy, którzy zajęli miejsca od 
pierwszego do trzeciego, a niektórzy zdobyli nawet wyróżnienia.

Poniżej wyniki :  



Klasy pierwsze –
miejsca:

I miejsce –
Leon Cwynar  kl.I c                                                             

II miejsce –

Antonina Krajda I a                                               

III miejsce –

Bartosz Ciesielski  kl. I b 

wyróżnienia:
Aston Ziętek kl. I a;  

Kacper Kuklewski kl. I b ; 

Natalia Wolińska kl. I c

GRATULACJE !



Klasy drugie – miejsca
I miejsce –

Wojciech Grzybowski          

kl. II c 

II miejsce -

Nina Pietruczuk kl. II a                

III miejsce - Julia 

Błaszczyk  kl. II a              

oraz Tymoteusz Rogowski 

kl. II b    

wyróżnienie :                    

Hubert Namysłowski            

kl. II c   



Klasy trzecie-miejsca:

I miejsce – Liliana 

Łoniewska kl. III c  

II miejsce – Mateusz 

Łabieniec kl. III c      

oraz Julia Nogieć kl. III a

III miejsce -

Aleksandra Bilska                   

kl. III a      

wyróżnienia:

Milena Barszczewska  

kl. III b   i  Kajetan 

Jakubik  kl. III b

GRATULACJE !



W dniu 22 marca 2021 r. laureaci konkursu oraz wyróżnieni uczniowie zostali 

zaproszeni do sali szkolnej Biblioteki , gdzie zostały im wręczone pamiątkowe 

dyplomy, nagrody książkowe oraz słodkie nagrody dla uczniów 

z wyróżnieniami. 

Dzieciom bardzo się one podobały / co widać na zdjęciach / i były dla 

nich źródłem radości oraz dumy, że zostały tak docenione.                                

Nagrody zakupiła ze środków własnych pani Elżbieta Kozłowska – nauczyciel 

bibliotekarz. 

Obie panie z komisji cieszą się , że mogły sprawić dzieciom tyle frajdy 

i radości, będą więc myślały o nowych konkursach dla nich!


