II EDYCJA GMINNEGO KONKURSU WIEDZY PT.:
„WIEM PRAWIE WSZYSTKO”
19 czerwca 2013 roku odbył się finał II edycji gminnego konkursu wiedzy pt.
„Wiem prawie wszystko” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Henryka
Sienkiewicza w Bobolicach. W potyczkach wzięły udział cztery drużyny. Byli to
uczniowie:
•

Szkoły Podstawowej w Kurowie przygotowani przez panią Dyrektor –Grażynę
Sikorską;

•

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie wraz z opiekunem panią
Małgorzatą Bielecką;

•

Szkoły Podstawowej w Drzewianach pod opieką pani Grażyny Jankowskiej;

•

Oraz gospodarze konkursu, czyli Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Bobolicach przygotowani przez pana Jana Mokrzyckiego.

Konkurs składał się z trzech rund prowadzonych przez panią Aleksandrę Wełnę, panią
Monikę Pachołek i pana Jana Mokrzyckiego, a dekorację wykonały pani Anna Szyntar i
Monika Pachołek. Pierwsza dotyczyła znajomości opowiadania Henryka Sienkiewicza – ”Za
chlebem”; druga – Ochrony środowiska, czyli Natura 2000; natomiast trzecia runda
sprawdzała znajomość przysłów polskich.
Oprócz quizu z pytaniami, uczniowie musieli ułożyć plan wydarzeń lektury - „Za
chlebem”, podpisać nazwy ptaków do podanych zdjęć, a także poprawić przekształcone
przysłowia. Poza tym, aby zdobyć dodatkowe punkty, uczniowie wcześniej wykonali plakat
przedstawiający wybrane polskie przysłowie.
Ostatecznie, po zaciętej walce, bezkonkurencyjną grupą okazała się drużyna ze
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, reprezentowana przez
Dagmarę Wojtczak i Marcina Piekarzewicza, która zajęła I miejsce.
Drugie miejsce zdobyli równorzędnie Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w
Kłaninie, którą reprezentowały Julia Tomczak i Weronika Parol oraz Szkoła
Podstawowa z Kurowa, której przedstawicielami byli - Kornel Karbowski i Tomasz
Szeląg.
Na podium znalazła się także Szkoła Podstawowa z Drzewian, której uczennice –
Oliwia Maśniak i Dominika Trocha zajęły III miejsce.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
- Przewodnicząca Jury – Pani Renata Kowalska, Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach;
- Specjaliści z poszczególnych dziedzin:

•

Wicedyrektor Szkoły – pani Agnieszka Borkowska – polonistka, która o
Henryku Sienkiewiczu wie niemalże wszystko;

•

pani Anna Styrska – miłośniczka literatury, bibliotekarka z MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach;

•

Oraz Specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Środowiska - pan Łukasz
Opszyński, któremu dobrze znana jest ochrona środowiska;

Na wszystkich uczestników czekały dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez
Nadleśnictwo Bobolice, któremu szczególnie dziękujemy.
Dziękujemy również gościom, nauczycielom i uczniom za poświęcenie swojego czasu
na przygotowania do konkursu, a także wszystkim obecnym. Życzymy kolejnych sukcesów
i udanych, słonecznych wakacji!
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

