
Serdecznie zapraszamy  
do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie na krótką formę komiksową  

  

pt. „Postać literacka jak z komiksu” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka  

w Gliwicach  

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – III oraz IV - VIII 

 
CELE KONKURSU 

1. Promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. 

2. Zapoznanie ze specyficznym gatunkiem plastyczno-literackiej wypowiedzi – komiksem. 

3. Pobudzenie wyobraźni twórczej oraz rozwijanie zdolności manualnych.  

 

WYMAGANIA KONKURSOWE 

 Zadanie konkursowe polega na stworzeniu komiksu składającego się z czterech ilustracji 

(„okienek”) oraz tekstu w tzw. „dymkach”. Komiks ma być ilustracją odzwierciedlającą losy jednej, 

wybranej postaci literackiej występującej w książce z poniższej listy (książki dostępne są  

w bibliotece szkolnej). Komiks musi mieć tytuł. 

 Format: a4. Praca płaska na kartce rysunkowej lub technicznej. 

 Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia, kolaż, inne związane  

z komiksem. 

 Prace należy wykonać indywidualnie. 

 Do pracy dołączyć: imię i nazwisko uczestnika, klasa, tytuł komiksu oraz nazwę książki,  

z której pochodzi bohater komiksu. 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

Prace należy składać u pani Katarzyny Przybyły oraz pani Dominiki Mandrak-Schlifki najpóźniej do dnia 

28 września 2018r. 



 

Konkurs jest częścią „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA” realizowanego w 

naszej szkole 
 

Lista książek: 

1. Seria „Magiczne drzewo” (Tomy 1-8), Andrzej Maleszka 

2. „Pypcie na języku”, Michał Rusinek 

3. „Lewy. Chłopak, który zachwycił świat”,  Yvette Żółtowska-Darska 

4. „Pazdan. Chłopak, który gra całym sercem”, Yvette Żółtowska-Darska 

5. „Poczytam Ci mamo. Bodzio i Pulpet”, Grzegorz Kasdepke” 

6. „Wielka księga uczuć”, Grzegorz Kasdepke 

7. „Ciotka Zgryzotka” i inne z serii Jeżycjada, Małgorzata Musierowicz 

8. „Harry Potter. Podróż przez historię magii”, J.K Rowling 

9. „Zosia i jej zoo. Najpiękniejsze opowieści o zwierzętach”, Cobb Amelia 

10.  „Dziennik cwaniaczka-seria 1-12”, Jeff Kinney 

11.  „Bella i Sebastian tomy 1-3”, Feret-Fleury Christine 

12.  „Licencja na zakochanie”, Marcin Pałasz 

13.  „Był sobie szczeniak”, Bruce Cameron  

14.   Baśnie polskie. Kwiat paproci, olszynowy pan i inne opowieści, Zięba Aleksandra 

15.  Kajko i kokosz - nowe przygody, tom 1 i 2, Bednarczyk, Janicz 

16.  „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, John Ronald Tolkien 

17.  „Wakacje Telepatka i Melepetka”, Magda Bielicka 

18.   „Reks, szczeniak z wakacji” z serii „Zaopiekuj się mną”, Holly Webb 

19.  „Akademia Pana Kleksa”, J.Brzechwa 

20.  „Mikołajek”, R.Goscinny 

21.   „Charlie i fabryka czekolady”, R.Dahl  

22.   „Opowieści z Narnii.Lew,czarownica i stara szafa”, C.Lewis 

23.   „Mały Książę”, A.de Saint-Exupery 

24.   „Oskar i pani Róża”, E.Schmitt 

25.   „Cudaczek-Wyśmiewaczek”, J.Duszyńska 

26.  „Dzieci z Bullerbyn”, A.Lindgren 

27.  „Dr Dolittle i jego zwierzęta”, H.Loffting 

28.  Opowiadania z Doliny Muminków, T.Jansson 


