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15 marca 2019 r. w samo południe w naszej szkole rozpoczęła się V edycja Gminnego
Konkursu Mitologicznego „W ŚWIECIE MITÓW”. W konkursowych zmaganiach wzięło
udział 36 uczniów z Górek, Grabownicy, Humnisk, Przysietnicy, Starej Wsi, Turzego Pola
i Zmiennicy.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego i historii: p. Agnieszka Glazer, p.
Małgorzata Piróg i p. Małgorzata Ślączka. Ponadto w jego przygotowaniu pomagały: p.
Agnieszka Korfanty, p. Agnieszka Leśniak-Stępień oraz p. Agnieszka Mrozek, która wraz z
uczniami zaprojektowała i wykonała piękną, artystyczną dekorację atrium, gdzie odbywał się
turniej. Nad całością jak zawsze czuwał p. Dyrektor Wiesław Pałka.

Konkurs odbywał się na dwóch poziomach: poziom pierwszy obejmował klasy IV-VI szkół
podstawowych, zaś poziom drugi – klasy VII, VIII oraz klasę III gimnazjum.

W pierwszym etapie zawodnicy rozwiązywali test pisemny, gdzie mogli uzyskać maksymalnie
30 punktów. Do sprawdzania anonimowych prac opatrzonych tylko specjalnym kodem ucznia
zostali zaangażowani wszyscy nauczyciele, którzy przybyli w charakterze opiekunów, dlatego
też czynność ta przebiegła szybko i sprawnie. Do drugiego etapu przeszło 8 zwycięzców z klas
IV-VI oraz 9 z drugiego poziomu wiekowego. W młodszej grupie jako jedyna w całym konkursie
maksymalną ilość punktów uzyskała Zofia Urmańska, uczennica klasy VI z Turzego Pola
przygotowana przez p. Marzannę Pańko-Wojtowicz. Z kolei w starszej grupie najwięcej, bo 29
punktów uzyskała Milena Romańczyk, uczennica klasy VIII z SP nr 2 w Humniskach. Jej
opiekunką była p. Teresa Wojnicka.

Po przerwie na poczęstunek rozpoczął się turniej, w którym zwycięzcy półfinału odpowiadali na
zadawane pytania z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej. Turniej jak zwykle prowadziła p.
Małgorzata Ślączka, a wyniki natychmiast pojawiały się na ekranie i każdy mógł je śledzić na
bieżąco dzięki uczniom klasy VIII naszej szkoły: Karolowi Kukulińskiemu i Konradowi
Wolaninowi zaangażowanym w obsługę sprzętu komputerowego.
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Oto wyniki konkursu:

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Zofia Urmańska (Turze Pole)

II miejsce – Amelia Rachwał (SP nr 2 Przysietnica)

III miejsce – Zuzanna Żak (Stara Wieś)

W kategorii klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum:

I miejsce – Kinga Słysz (ZS Nr 1 Przysietnica)

II miejsce – Milena Romańczyk (SP nr 2 Humniska)

III miejsce – Monika Bober (SP nr 2 Przysietnica)

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, zaś laureaci
dodatkowo zostali obdarowani cennymi nagrodami książkowymi. Nie mogło również zabraknąć
pamiątkowych zdjęć, które wszyscy chętnie sobie robili na tle wyjątkowo pięknej dekoracji
sceny w szkolnym atrium.
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Gratulujemy zwycięzcom imponującej wiedzy, a wszystkich pasjonatów mitologii zapraszamy
za rok na szóstą edycję konkursu.
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Małgorzata Ślączka
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