Jesteśmy najlepsi!
Znamy swoje miasto – Zabrze!
Dwuosobowa drużyna, która reprezentowała naszą szkołę, w składzie: Nela Fieleborn
i Michalina Szydłowska, to uczennice klasy III c, które zdobyły I miejsce w XXI edycji
Konkursu Wiedzy o Zabrzu dla uczniów klas III szkół

Podstawowych – „Czy znasz swoje

miasto?”.
Celem konkursu było odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez
poznawanie przeszłości miasta. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów swoim
miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem
gospodarczym i społecznym oraz kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez
upowszechnianie wiedzy o „małej ojczyźnie”. Tematyka konkursu obejmowała historię
i kulturę Zabrza (legendy związane z naszym miastem, pochodzenie nazwy miasta, wybrane
zagadnienia z historii miasta, ośrodki kultury, sportu, rekreacji, wydarzenia kulturalne,
zabytki i pomniki), osoby związane z Zabrzem, współczesne Zabrze, środowisko przyrodnicze
miasta, dzielnice Zabrza: w tym roku szkolnym informacje dotyczące dzielnicy Biskupice.
Konkurs przebiega w dwóch etapach, gdzie etap I przebiegał w szkole i były to
wewnątrzszkolne eliminacje, na podstawie których, wyłoniono dwuosobową drużynę, która
reprezentowała daną szkołę. Natomiast etap II, to finał konkursu odbywał się na terenie
Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu.
Dwuosobowe reprezentacje szkół tworzą drużynę, która przystąpiła do pisemnego
sprawdzianu wiedzy i umiejętności w czasie 45 minut. Konkurs odbył się 26 kwietnia 2018 r.
w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, przy ulicy Wajdy 7.
o godzinie 13.30. Komisja Konkursowa, składająca się z dwóch organizatorów oraz dwóch
nauczycieli „przyjezdnych” sprawdziła testy, zgodnie z załączoną kartą odpowiedzi.
Uczennice pracowały bardzo wytrwale i ściśle ze sobą współpracowały. Oceniły test za
trudny i nie były czasami niepewne swoich odpowiedzi. Na szczęście okazało się, że zdobyły
zdecydowanie najwięcej punktów. To wielka radość dla naszej szkoły, gdyż pierwszy raz
udało się nam zdobyć I miejsce. Ogromne GRATULACJE dla wiedzy, ale także umiejętności
współpracy i podejmowania decyzji.
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