Szanuj Ziemię
Dnia 8 kwietnia 2017 roku odbył się w Szkole Podstawowej nr 13 IX Międzyszkolny Konkurs
Ekologiczny „Szanuj Ziemię”. Tym razem tematyka konkursu związana była z lądem, jako
środowiskiem życia roślin i zwierząt. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z ochroną
przyrody, zależnościami przyczynowo-skutkowymi zachodzącymi w przyrodzie oraz budową
i rozmnażaniem roślin i zwierząt lądowych. Dzięki temu konkursowi dzieci mają możliwość
zaprezentowania swojej wiedzy na szerszym forum. Poziom konkursu był bardzo wysoki, o czym
świadczy wysoka punktacja oraz niewielkie różnice punktowe między drużynami.
Rywalizacja składała się z trzech części: pytań zamkniętych, otwartych i krzyżówki.
Na szczególną uwagę zasługuje nowatorska formuła konkursu. Dzięki prezentacji multimedialnej
wgląd do pytań mają nie tylko uczestnicy, ale również zgromadzeni goście. Dla uczestników
przygotowany został poczęstunek oraz przedstawienie zaprezentowane przez dzieci ze świetlicy ze
Szkoły Podstawowej nr 13. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny „Przyroda
polska - łąka”.
Poszczególne szkoły reprezentowali:
- SP3 – Maria Stecka, Mateusz Dawidowicz (opiekun p. K. Ślęzak)
- SP5 – Aleksandra Klimczyk, Dominika Błaszczyk (opiekun p. A. Pielużek)
-SP8 – Mateusz Bińczyk, Aleksandra Starczyk ( opiekunowie p. M. Kuśmierska,
p. M. Migdał)
- SP11 – Maja Rogalska, Zuzanna Mastalerz (opiekunowie p. K. Niewiadomska,
p. M. Przybył)
- SP12 – Maria Jagodzińska, Marta Nadajewska (opiekun p. M. Wiernicka)
- SP13 – Joanna Górska, Alicja Mianowska (opiekun p. A. Zielińska - Cybula)
- SP16 – Tomasz Banaszczyk, Jeremi Kuza (opiekunowie p. A. Ciuba, p. K. Kleska)
Oto wyniki tegorocznego konkursu:
I miejsce – SP 8,
II miejsce – SP 16,
III miejsce – SP 13,
IV miejsce – SP 5,
V miejsce – SP 11,
VI miejsce – SP 12,
VII miejsce – SP 3.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pięknymi nagrodami o tematyce przyrodniczej
ufundowanymi przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorkami konkursu były:
p. Ilona Jachimczak,
p. Izabela Dzwonnik,
p. Anita Nadolska,
p. Ewa Matera.

