Piotrków Trybunalski-moje miasto XXIX
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "Piotrków Trybunalski - moje miasto"
Dnia 22 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 13 odbyła się XXIX edycja konkursu
historycznego „Piotrków Trybunalski - Moje Miasto”. Celem nadrzędnym tegorocznej edycji
było celebrowanie rocznicy 800-lecia istnienia naszego grodu. Do zmagań przystąpiło 16 zespołów
ze szkół podstawowych. Dzieci wykonywały zadania w Centrum Informacji Turystycznej oraz
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w SP 13 prezentowały scenkę teatralną przygotowaną na temat
wylosowanego obiektu, a w finale zawodnicy rozpoznawali zabytek, wskazywali jego funkcję dawną
i obecną, fundatora, miejsce i ulice, jakimi należy do niego dojść. Uczestnicy prezentowali bardzo
wysoki poziom, musiała odbyć się dogrywka o I miejsce. Wygrała drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 2, II miejsce zajął zespół z SP nr 11 i III miejsce przypadło
w udziale uczniom z SP 13. Wyróżnieniem jury wynagrodziło jeszcze jeden zespół z SP 13,
a nagrodą pocieszenia uczniów z SP 12.
Podczas konkursu można było podziwiać prace plastyczne wykonane techniką kolażu przez uczniów
SP13 w konkursie o patronie szkoły pt. „Moja Mała Ojczyzna” zorganizowanym przez
p. Katarzynę Pielużek, p. Longinę Gajewską i p. Martę Wiewiórę.
Zainteresowanych zapraszamy już za rok na jubileuszową 30-tą edycję.
Organizator:
Dyrektor SP13: p. Magdalena Majos
Nauczyciel j. polskiego, p. Monika Chzla
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Szkoła Podstawowa nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim organizuje dnia 16 kwietnia 2016 roku
o godzinie 9.00 XXIX międzyszkolny konkurs Piotrków Trybunalski – moje miasto dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego.
W załączeniu regulamin, lista obiektów do prezentacji oraz rozpoznania, bibliografia, test
oraz karta zgłoszenia, którą należy złożyć do dnia 15.01.2017 r. w sekretariacie Szkoły
Podstawowej nr 13 (ul. Dmowskiego 11).
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Z poważaniem
Organizatorzy konkursu:
Monika Chyla
Robert Rudnicki
W załączeniu:
●
●
●
●
●

REGULAMIN
LISTA OBIEKTÓW DO PREZENTACJI ORAZ ROZPOZNANIA
KARTA ZGŁOSZENIA
TEST
KLUCZ ODPOWIEDZI

