
Drodzy Uczniowie! 

 W tym miesiącu pamiętamy o Patronie naszej 

szkoły – Henryku Sienkiewiczu, który urodził się                        

5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. 

Niech maj będzie dla nas, naszej szkolnej społeczności, 

miesiącem pamięci o tym wspaniałym pisarzu.  

 Proponujemy Wam szereg atrakcji 

upamiętniających naszego Patrona. Zachęcamy do 

udziału w konkursach. Nagrody czekają!!!  

Macie do wyboru różne, ciekawe propozycje. Każdy z Was może wybrać tę 

dziedzinę, w której dobrze się czuje i która wydaje się najbardziej interesująca. 

Konkursy indywidualne 

1. Projekt muralu  

Na kartce A4 zaprojektuj mural z portretem Henryka Sienkiewicza. Pracę możesz 

wykonać ręcznie lub komputerowo. Niech inspiracją będzie dla Ciebie piękny 

mural przedstawiający księżniczkę Annę Wazównę, który zdobi kamienicę przy 

ulicy Paderewskiego.  

„mural – wielkie malowidło wykonane bezpośrednio na ścianie budynku” 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/mural.htm  

 

2. Komiks 

Na podstawie wybranego utworu Henryka Sienkiewicza stwórz komiks - około 

8-10 obrazków-scenek na kartce A4. Możesz wykonać ręcznie lub komputerowo. 

Utwory do wyboru: 

• „Latarnik” 

• „Janko Muzykant” 

• „Krzyżacy” – dowolnie wybrany fragment 

• „W pustyni i w puszczy” – dowolnie wybrany fragment 

 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/mural.htm


3. Tekst na tablicę pamiątkową 

Napisz krótki, humorystyczny tekst na tablicę pamiątkową na cześć Henryka 

Sienkiewicza. Wyobraź sobie, że na budynku naszej szkoły zostanie umieszczona 

tablica upamiętniająca Patrona. Właśnie Ty masz szansę być jej autorem i na stałe 

zapisać się w historii naszej szkoły. Tekst ma być zabawny, nawiązywać do 

Henryka Sienkiewicza i jednocześnie do naszej szkoły. Zapisz go własnoręcznie 

lub komputerowo na kartce A4. Pamiętaj o właściwym rozmieszczeniu zdań, 

czcionce, estetyce, poprawności ortograficznej i stylistycznej.  

(Przykładowy tekst: W tym budynku spotkacie wielu wielbicieli talentu Henryka 

Sienkiewicza…).  

Tekst możesz wzbogacić własnoręcznym rysunkiem, np. portretem Sienkiewicza. 

Inspiracje - https://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/en/katalogi-przeglad/2346-tablice-pamieci-konkurs  

 

Podpisane prace konkursowe (imię, nazwisko, klasa, temat pracy) oddajemy 

do: p. Magdaleny Czarneckiej, p. Marzeny Pucek lub p. Lucyny Ulanowskiej 

Termin - do 26 maja 

 

Konkursy klasowe 

 

1. Familiada – turniej dla klas 7-8 

Każda klasa wybiera jednego reprezentanta, wyłonionego wcześniej w drodze 

eliminacji klasowych, który do 31 maja opanuje materiał dotyczący życia                               

i twórczości Henryka Sienkiewicza. Wszystkie odpowiedzi na turniejowe pytania 

znajdziecie w poniższych źródłach oraz na gazetkach szkolnych (I piętro): 

https://www.youtube.com/watch?v=WT-00lHhO04 

https://culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz 

W Familiadzie konkurować będą – drużyna złożona z siódmoklasistów (4 osoby) 

i drużyna ósmoklasistów (4 osoby). Informacje szczegółowe u organizatorów. 

Liczymy na zaciętą „walkę” na wysokim  poziomie!!! ☺ 

https://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/en/katalogi-przeglad/2346-tablice-pamieci-konkurs
https://www.youtube.com/watch?v=WT-00lHhO04
https://culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz


2. Dyktando „biegane”  - konkurencja dla klas 4-6 

Poszczególne klasy wybierają po dwóch przedstawicieli, którzy muszą wykazać 

się bezbłędną ortografią, interpunkcją, szybkością w bieganiu, zapamiętywaniu                  

i pisaniu. Dyktando odbędzie się na boisku szkolnym w kategoriach, osobno dla 

klas czwartych, piątych i szóstych. Konkurencja polega na tym, że w każdej parze 

jedna osoba będzie „biegaczem” – musi podbiec do tekstu, zapamiętać jak 

największą ilość słów (także znaki interpunkcyjne), podbiec do kolegi „pisarza”   

i powiedzieć mu to, co zapamiętała, a kolega zapisuje to, co usłyszał. Liczy się 

czas i poprawność zapisu. Tekstem dyktanda będą fragmenty dzieł Henryka 

Sienkiewicza.  

Liczymy na szybkie bieganie i poprawne wykonanie zadania!!! ☺ 

Nazwiska osób wytypowanych z poszczególnych klas do wyżej wymienionych 

rozgrywek klasowych dostarczają wychowawcy do 26 maja do:                                         

p. Magdaleny Czarneckiej, p. Marzeny Pucek lub p. Lucyny Ulanowskiej.                        

Konkursy klasowe oraz ogłoszenie wyników konkursów indywidualnych                    

i podsumowanie obchodów Patrona Szkoły odbędą się 1 czerwca 2022r. 

Zachęcamy do udziału w konkursach. Czekają na Was atrakcyjne nagrody, 

wspaniała zabawa, podziw wśród rówieśników i nauczycieli oraz miano 

wielbiciela Henryka Sienkiewicza!!!  

☺  

Organizatorzy:  

M. Czarnecka oraz opiekunowie SU:                

L. Ulanowska, M. Pucek 

 


