
Tydzień z językiem polskim 27.11 -02.12.2017r. 
 

 

Poniedziałek  27.11.2017r.  -OrtoGraficzny zawrót głowy 

 

Dzień z ortografią 

 

Konkurs na Szkolnego Mistrza Ortografii 

 Dyktando dla klas młodszych – 5. godzina lekcyjna – sala nr 13 

(w konkursie biorą udział uczniowie wytypowani przez wychowawcę ) 

 Dyktando dla klas starszych – 6. godzina lekcyjna -sala nr 13 

(w dyktandzie biorą udział uczniowie wytypowani przez nauczyciela języka polskiego) 

 

Każdą z klas reprezentuje 2 uczniów. 

 

Wtorek  28.11.2017r.   -Co mi w duszy gra    

 

Dzień z poezją 

 

Konkurs na Szkolnego Mistrza  Recytacji 

 

Przesłuchanie uczniów klas I -VII odbędzie się na 4. godzinie lekcyjnej w sali nr 22. 

Każdą z klas reprezentuje 2 uczniów. 

 

Środa  29.11.2017r. – Książka, podróżą w głąb siebie... 

                               

Dzień z pisarzami literatury współczesnej skierowanej dla dzieci i młodzieży.  

Do środy składamy prace: 

klasy I -III 

Projekt okładki ulubionej książki dla dzieci 

(praca może być wykona na bloku technicznym format A4 lub A3  -technika dowolna.  

Mile widziane prace pomysłowe, niebanalne, oryginalne! 

 

 

 

 



klasy I -VII: 

Kij w mrowisko, czyli nowe przygody znanych  bohaterów 

 (konkurs literacki polega na stworzeniu dalszego ciągu przygód bohaterów znanych książek dla 

dzieci i młodzieży, bądź dopisaniu przygody, która mogłaby stać się ich udziałem). 

 

 Na korytarzu szkolnym  - II piętro zaprezentujemy  książki  dla dzieci i młodzieży,  

z którymi warto się zaprzyjaźnić oraz przekażemy  - w formie broszur - informacje 

dotyczące współczesnych autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. 

 

 Podczas dużych przerw uczniowie oraz nauczyciele będą czytać fragmenty wybranej 

literatury młodzieżowej - sala 22. 

 

 

 

Czwartek  30.11.2017r. 

Udział uczniów naszej szkoły w spotkaniu poetycko -muzycznym poświęconym 

 księdzu Janowi Twardowskiemu. 

Wręczenie dyplomów i nagród. 

 

2. godzina lekcyjna klasy – 6a, 5a, 4b, 2a, 2b, 3b, 3c, 4a. 

3. godzina lekcyjna –  7c, 5b, 4d, 4c, 5c, 6b, 1a, 1b, 3d, 3e. 

 

Piątek 01.12.2017r.   -Język też ma swoją historię 

 

Dzień z historią języka 

 

W tym dniu zapraszamy uczniów do wysłuchania cyklu prelekcji (podczas  dużych przerw  

w  salach polonistycznych): 

 

 Skąd się wzięło „ó”? 

 Częstochowa, Gniezno, Wrocław – o pochodzeniu nazw miejscowych. 

 Nowak. Lewandowski, Kowalski -skąd się wzięło moje nazwisko? 

 

Na tropie słów -na korytarzu będzie można zapoznać się 

z informacjami wyjaśniającymi pochodzenie poszczególnych słów, zwrotów, wyrażeń. 

 



 

Sobota 02.12.2017r. 

 

Udział (chętnych uczniów) w Festiwalu Nauki w Katowicach 

 

 (10 -11.30) 

 

 Gra językowa: Na tropie języka... -20 osób 

12.00 -13.30 

 Świat kolorów – 20 osób (szczegóły www.slaskifestiwalnauki.pl) 

 

 

Dziękujemy za włączenie się w obchody 

 

Tygodnia z Językiem Polskim 

 

 -  nauczyciele języka polskiego 

http://www.slaskifestiwalnauki.pl/

