Laureaci konkursu plastycznego „Chciałabym/chciałbym być jak…”
zorganizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie Filię w Turku
NAGRODY
I miejsce
Wiktoria Napierała
Zespół Szkolno-Przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Słodkowie

Chciałabym być jak Zosia Samosia, ponieważ ona
próbuje być samodzielna i przyda jej się to w dorosłym
życiu i nikt nie będzie jej wyręczać w różnych rzeczach.
I to mi się w niej podoba. Jak ona chciałabym sobie tak
radzić, kiedy będę dorosła.

II miejsce
Wiktoria Kornacka
Szkoła Podstawowa w Miłaczewie

Chciałabym być jak Ania z Zielonego Wzgórza, ponieważ tak jak Ania lubię się uczyć
i lubię tłumaczyć i pomagać innym w nauce. Dlatego też tak, jak moja ulubiona bohaterka
w przyszłości chciałabym zostać nauczycielem. Miałabym wtedy cały czas kontakt ze
szkołą i dziećmi. Nadal mogłabym rozwijać swoje umiejętności (głównie plastyczne) oraz
przekazywać je innym.

III miejsce
Wiktoria Pisula
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Turku

Chciałabym być jak Superman, ponieważ jest odważny, sławny, ratuje ludzi w potrzebie –
mówiąc krótko potrafi wszystko! Bardzo chciałabym być jak on. Mogłabym ratować ludzi
i występować w telewizji.

WYRÓŻNIENIA

Gabriela Bartczak
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Turku

Chciałabym być jak Ania Shirley, ponieważ była ona
bardzo pozytywną osobą, godną naśladowania. Miała
bogatą wyobraźnię, przez co wymyślała ciekawe
opowieści. Była bardzo dobra, mądra, odważna,
a zarazem zabawna. Potrafiła być prawdziwą
przyjaciółką taką na dobre i złe. Zawsze dążyła do
tego, czego pragnęła. Choć inni wyśmiewali się z jej
rudych włosów, umiała się im przeciwstawić.

Aleksandra Kowalewska
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Szkoła Podstawowa w Brudzewie

Chciałabym być jak Stefek Burczymucha, ponieważ mój bohater pomimo, iż był tchórzem,
miał wielką wyobraźnię. Potrafił się przechwalać i cechowała go pewność siebie, a tej
pewności i wiary w siebie ludziom dziś brakuje.

Barbara Maleta
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Turku
Chciałabym być jak Lola Veloso, ponieważ jest miła, wesoła
i sympatyczna, czasami trochę szalona i zwariowana, ma
bujną wyobraźnię. Mogłaby być moją przyjaciółką, tym
bardziej, że sama poszukuje koleżanki, bo przeprowadziła
się do nowego miejsca i nowej szkoły w Hamburgu. Wraz
z rodzicami musiała opuścić swój dom, gdyż jej tata jest
Brazylijczykiem i spotykały go różne przykrości ze względu
na jego kolor skóry. Dlatego Lola nauczyła się być
tolerancyjną i pozytywnie nastawioną do ludzi.

Joanna Stefaniak
Szkoła Podstawowa im. Powstańców
Wielkopolskich w Malanowie

Chciałabym być jak Ania Shirley, ponieważ mimo braku
rodziców i innych wielu problemów, potrafiła patrzeć na
otaczający ją świat z innej perspektywy. Ania miała
bogatą wyobraźnię, cieszyła się życiem, tym co osiągnęła
i tym co posiadała, a my nie zawsze potrafimy to
docenić.

Kacper Wojciechowski
Szkoła Podstawowa w Sarbicach

Chciałbym być jak Orzeł, który szuka swojego gniazda, ponieważ jest duży i odważny,
często poświęca się polując na zdobycz. Orzeł jest cierpliwy i wytrzymały, potrafi być
samodzielny i dba o swoje gniazdo.

