
Sprawozdanie z realizacji grantu „Podróże z książką”  
ufundowanego przez International Paper Polska sp. z o.o. 

w ramach programu Pomocna Gałąź – Program Grantów International Paper Polska. 
 

1. Wybór i zakup lektur oraz nagród, stworzenie regulaminów konkursów. 

2. Promocja książek podróżniczych: 

 wystawa książek w bibliotece, zdjęcie i informacja na stronie szkoły, 

 apel, zapoznanie uczniów z projektem, zachęcenie do wypożyczania i czytania książek, 

 ogłoszenia i plakaty reklamujące akcję, ogłoszenie regulaminów konkursów, 

 wypożyczanie książek (uczniowie klas I-VII), czytanie książek młodszym dzieciom (oddziały 

przedszkolne). 

 
 

3. Spotkanie z podróżnikiem Pauliną Kozub-Chwastek: rozmowy, wywiad. Spotkania 

przeprowadzono dla trzech grup wiekowych. 

  

 



 

 
 

4. Przeprowadzenie konkursów, ocena prac, wyłonienie zwycięzców: 

 „Podróż marzeń inspirowana książką”- konkurs na zaplanowanie podróży: dla jednej osoby, dla 

dwóch osób, dla grupy (rodziny, klasy). W tym konkursie wzięły udział dzieci z oddziałów 

przedszkolnych oraz uczniowie klas IV-VII i jedna uczennica z kl. I. Przyznano 11 nagród 

książkowych dla SP .  

 „Najciekawszy zakątek świata” - konkurs plastyczny inspirowany lekturą. W tym konkursie wzięli 

udział uczniowie klas I-III, IV-VII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przyznano 3 nagrody 

książkowe dla OP i 12 dla SP. 

 „Najciekawsza recenzja książki o podróżach” - konkurs literacki, w którym udział wzięli uczniowie 

SP. Przyznano 4 nagrody książkowe. Na podstawie wszystkich zgłoszonych recenzji ogłoszono 

ranking 10 najlepszych książek podróżniczych. 

 Przyznanie nagród w postaci map interaktywnych dla IV grup oddziałów przedszkolnych za 

aktywny udział w projekcie. 

5. Wystawa prac konkursowych: prace plastyczne oraz plany podróży zostały wyeksponowane na 

trzech tablicach na korytarzu, a recenzje oraz stworzony na ich podstawie ranking – na stronie 



internetowej szkoły. 

6. Uroczysta gala podsumowująca projekt podczas Festynu Rodzinnego 11 czerwca 2018 r. 

Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród. 

 
 

 

 

 



 

Na podsumowanie projektu został zamieszczony artykuł na stronie internetowej szkoły.  

 

„Podróże z książką” – podsumowanie projektu   
ufundowanego przez International Paper Polska sp. z o.o. 

w ramach programu Pomocna Gałąź – Program Grantów International Paper Polska. 

Zakończyliśmy „Podróże z książką”, czyli projekt, którym zajmowaliśmy się przez kilka ostatnich 

miesięcy. Biblioteka wzbogaciła się o 106 nowych książek (znacie je dobrze; wypożyczaliście je od 

kwietnia), przedszkole zostało zaopatrzone w mapy interaktywne, a Wy otrzymaliście 30 książek 

jako nagrody w naszych konkursach. 

Efekty projektu przerosły nasze oczekiwania. Nie tylko chętnie wypożyczaliście nowości podróżni-

cze, lecz również dyskutowaliście o nich między sobą oraz z nauczycielami. Wymienialiście się 

spostrzeżeniami, porównywaliście wrażenia z lektury – i przede wszystkim pisaliście ciekawe re-

cenzje. Ten pierwszy konkurs, literacki, cieszy nas najbardziej, dlatego w nowym roku szkolnym 

będziemy kontynuować zapoczątkowaną przez p. Lidię Prokopowicz akcję „Czytam, bo lubię”. 

Szykujcie się na nowe wyzwania! 

Fantastycznie dopracowane plany wycieczek, pomysłowo skonstruowane i zachęcające do wyjazdu 

foldery – to efekt drugiego konkursu. Wasze prace zostawimy w bibliotece. Warto się z nimi zapo-

znać. Może zainspirują Was do podróży? Jeżeli boicie się wyjeżdżać, ponieważ nie chcecie zosta-

wiać psa, kanarka, chomika bez opieki, mamy dobrą wiadomość: niektóre Wasze wycieczki są do-

stosowane dla osób podróżujących ze zwierzętami. 

Najtrudniej było ocenić konkurs plastyczny, gdyż poziom był bardzo wysoki. W jury zasiadało kil-

kanaście osób, żeby ocena była sprawiedliwa. Śmiało możemy powiedzieć, że Wasze dzieła mo-

głyby być wykorzystane jako ilustracje w przewodnikach. Jeżeli zgodzicie się, żeby Wasze prace 

zawisły w bibliotece, będziemy wdzięczne. Jeżeli jednak chcecie je odebrać, zapraszamy po waka-

cjach (do końca roku szkolnego wisiały na gazetkach, żeby wszyscy zdążyli je zobaczyć). 

Na wakacje życzymy Wam doskonałej pogody ducha, idealnej pogody za oknem i ciekawej lektury 

w ręce:) 

 

 


