Konkursu wiedzy „Historia Polski a patriotyzm”

W

związku

z

przypadającą

w listopadzie 2018 roku setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz

udziałem

naszej

placówki

w projekcie „Szkoła młodych patriotów”
uczniowie

Szkoły

Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
mieli możliwość rywalizacji, wspólnej
zabawy oraz sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie „Historia Polski a patriotyzm”.
Głównymi celami konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży
wiedzy z zakresu historii i tradycji
narodowych, pogłębianie i umacnianie
postaw patriotycznych oraz uwrażliwienie
na trudną historię Polski i narodu
polskiego, bohaterstwo Polaków w walce
o wolną Ojczyznę.
Konkurs polegał na rozwiązaniu
quizu

kahoot

z dwudziestu
konkursowe

składającego

się

poleceń.

Zadania

sprawdzały

znajomość

najważniejszych wydarzeń z historii Polski, od początków państwa polskiego po czasy
współczesne,
symboli

i

wiedzę
świąt

narodowych

Rzeczypospolitej
oraz postaci,
w historii

na temat
Polskiej

które

odegrały

naszego

państwa

kluczową rolę.
Konkurs

spotkał

się

z dużym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży. Wzięło w nim

udział 39 osób. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: dzieci z klas
IV-VI szkoły podstawowej oraz młodzież z klas VII–VIII szkoły podstawowej i klas III
gimnazjum.
Starsi
sprawdzili

uczniowie
swoją

historyczną

w

października,
młodsi

czwartek
natomiast

koledzy

do konkurencji

wiedzę
18
ich

stanęli

w środę 24

października. Rywalizacja była
wyrównana. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat dziejów naszego państwa
i narodu.
Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę
punktów za poprawne odpowiedzi udzielone w najkrótszym czasie. Nagrodzone
zostały trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Tomasz Horodeński klasa VI b
II miejsce – Kamil Dębowski klasa VI c
III miejsce – Piotr Grycel klasa VI c
W kategorii klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum:
I miejsce – Piotr Kosakowski klasa III a
II miejsce – Natalia Słokotowicz klasa III d
III miejsce – Julia Sołowiej klasa III d
Laureaci
nagrodzeni

szkolnego konkursu „Historia Polski a patriotyzm” zostaną

dyplomami oraz drobnymi upominkami 9 listopada bieżącego roku

podczas uroczystej akademii upamiętniającej setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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