
Szkoła Podstawowa nr 61 w Poznaniu 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że  Konkurs na hasło promujące czytelnictwo został 

rozstrzygnięty! Oceniana była oryginalność, pomysłowość oraz prawidłowe zrozumienie 

tematu konkursu. Każdy uczestnik mógł zgłosić dwa hasła. A oto wyniki: 

Klasy 1-3  

1 miejsce: Jakub Małecki, klasa 3d 

Zwycięskie hasło: 

,,Czytanie to w fantazji latanie" 

2 miejsce: Małgorzata Kryścio, klasa 2 C 

,,Litery znam, więc czytam sam!" 

3 miejsce: Filip Skrzypczyński, klasa 2 a 

,,Powie Ci to starszy brat - z książką warto iść przez świat !" 

Klasy 4-6  

1 miejsce: Bartosz Skrzypczyński, klasa 5 b 

" I przygody i radości, trochę strachu, garść miłości, wszystko o czym zawsze marzysz, z 

książką Tobie się przydarzy." 
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2 miejsce: Aleksandra Czarniecka, klasa VI B 

"KSIĄŻKA TO BILET W MAGICZNĄ PODRÓŻ. JEDZIEMY?!" 

3 miejsce: Bartosz Skrzypczyński, klasa 5 b 

"Gdy kolegów brak do zabaw i gdy nuda do drzwi puka, dam Ci radę znaną wielu - w 

książkach nowych przygód szukaj !"  

Pozostałe hasła biorące udział w konkursie: 

Klasy 4-6

1. Bartek Kurczewski klasa 6a  

,,Dobre czytanie to książek pożeranie” 

2. Julek Dolata 6a 

Hasło nr 1: ,,Dobra książka nas ulepsza’’.  

Hasło nr 2:  ,,Książka nie jest zła więc 

czytaj ją raz dwa’’. 

3. Róża Fengler 6a 

,,Bądź gość przeczytaj coś". 

4. Michalina Jendryke kl. 6 C  

Hasło nr 1:  "Czytanie - językiem nowego 

stulecia". 

Hasło nr 2:  "Życie jest nudne, gdy czytasz 

tylko w Google". 

5. Michał Jendryke kl. 4 B 

Hasło nr 1: "Książki czytajcie - świat 

poznawajcie". 

Hasło nr 2: "Czytanie umysł wzbogaca". 

6. Mieszko Kuliński kl.4b 

- "Czytajmy wieczorami bajki i inne 

lektury./Kiedy świeci słońce i kiedy dzień 

jest ponury". 

7. Kamila Frąckowiak 6a 

Hasło: ,,Gdy nuda Cię dopada- przeczytaj 

książkę, to świetna zabawa !!!” 

8. Gabriela Stefaniak klasa 6A 

Hasło: ,,Książka doda Ci skrzydeł, ale 

najpierw musisz ją przeczytać”. 

9. Tobiasz Duliniec 6b  

,,Ciesz się życiem!/Miej przyjaciół!/Czytaj 

książki!” 

10. Maja Stach kl. 6c - "Książka pochłonie 

cię całkowicie". 

11. Hania Koszarek, kl. IVc 

 

Hasło nr 1: ,,W każdej książce jest 

przygoda, no więc tablet zaraz chowaj!” 

Hasło nr 2: ,,Zamiast brykać, idź 

poczytać!” 

12. Aleksandra Czarniecka, klasa VI B 

Hasło nr 1: "KSIĄŻKA TO BILET W 

MAGICZNĄ PODRÓŻ. JEDZIEMY?!" 

-Hasło nr 2: "Jak fajnie jest czytać - jak 

dobrze jest wiedzieć!" 

13. Bartosz Skrzypczyński, klasa 5 b 

Hasło nr 1: " I przygody i radości, trochę 

strachu, garść miłości, wszystko o czym 

zawsze marzysz, z książką Tobie się 

przydarzy". 
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Hasło nr 2: "Gdy kolegów brak do zabaw i 

gdy nuda do drzwi puka, dam Ci radę 

znaną wielu - w książkach nowych 

przygód szukaj !"  

14. Konrad Smoliński 4b 

,,Czytaj książki mój przyjacielu będziesz 

mądry jak niewielu”. 

Klasy 1-3 

Adam Sumelka IIC  

 Hasło nr 1 : MÓZG TO MIĘSIEŃ! 

KSIĄŻKI CZYTAJ - TO DLA NIEGO 

INTELEKTUALNA GIMNASTYKA! 

Hasło nr 2: CZYTAJ KSIĄŻKI I 

GAZETY A PRZENIESIESZ SIĘ W 

NIEZNANE ZAKĄTKI NASZEJ 

PLANETY! 

Małgorzata Kryścio II C 

"Litery znam - więc czytam sam!" 

Jakub Małecki kl 3d  

Hasło nr 1: Czytanie jest fajniejsze niż 

lekcji odrabianie 

 

Hasło nr 2: Czytanie to w fantazji latanie 

Mateusz Talarowski, kl. IIC  

- Miękka oprawa, twarda oprawa, a może 

ebook? Nieważne po prostu CZYTAJ! 

 Filip Skrzypczyński, klasa 2 a –  

Hasło nr 1: "Powie Ci to starszy brat - z 

książką warto iść przez świat !" 

 Hasło nr 2: "Kto chce mądry być jak tata i 

zadziwić swego brata,/niech po książki 

często sięga, w książkach wielka jest 

potęga !" 

Dominik Ratajczak, kl. 2 c 

Hasło nr 1: Warto czytać każdy wie, gdy 

zdobywać wiedzę chce.  

 Więc już książki nie unikaj,  tylko do 

biblioteki szybko zmykaj. 

Hasło nr 2: Czytanie to ważna 

sprawa, dostarcza informacji i uświadamia. 

Więc czytajcie drogie koleżanki i koledzy, 

bo to klucz do zdobycia wiedzy.  

 

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim osobom, które zgłosiły prace do naszej zabawy – 

dziękujemy! 

Angelika Jędrzejak 

 


