
                                                                         

 

 

 

VII Konkurs „Znam moje miasto”  

dla uczniów klas IV – V i dla klas VI 
 

Patronat nad konkursem sprawuje  

Waldemar Socha Prezydent Miasta Żory 

 

 Celem konkursu jest:  

Zachęcenie uczniów do poznawania miasta Żory, jego piękna, tradycji i historii. 

 

 Zakres materiału;  

Insygnia żorskie i zabytki 

Strój śląski 

Słownictwo gwarowe  

Nazwiska związane z Żorami 

Ważne daty i wydarzenia 

Obrzędy i zwyczaje śląskie 

Znajomość planu miasta 

Żorska przyroda 

 

 Literatura; 

Z Żorkiem w plecaku, Kalendarze Żorskie dla dzieci, Żory, ludzie i wydarzenia.  

Autor Jan Delowicz, Stroje śląskie,  

 Miejsce i czas konkursu dla obydwu grup wiekowych: 

Konkurs odbędzie się dnia 19 maja (czwartek) 2016 roku o godzinie  9.00    

W KLUBIE WISUS W ŻORACH na osiedlu SIKORSKIEGO PU-15  
(500 metrów od SP-15 Żory) 

 Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie bierze udział  3 uczniów z klas IV i V (osoby te stanowią jedną 

drużynę) 

2. W konkursie bierze udział  3 uczniów z klas VI (3 uczniowie z klasy 6 stanowią 

drużynę)  

3. O godzinie 9.00 równocześnie odbędą się konkursy dla uczniów klas IV - V i 

dla uczniów klas VI.  

4. Zadania w konkursie rozwiązywane będą przez uczniów zespołowo. 

5. Wszystkie zadania oceni jury i wyłoni zwycięskie drużyny.  

6. Drużyny otrzymają dyplomy, nagrody, upominki oraz poczęstunek. 

 



   

7. Uczniów należy zgłosić do dnia 13 maja 2016 roku, przesyłając mailowo Kartę 

Zgłoszenia na adres:  

MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH  

ul. Muzealna 1/2 

sekretariat   tel. 32 43 43 714 wew. 201 

e-mail: informacja@muzeum.zory.pl 

Uwaga: 
Koordynator konkursu pt. Znam swoje miasto dla uczniów klas IV – VI w dniach 16 i 

17 maja  skontaktuje się telefonicznie z opiekunami drużyn w celu ostatecznego 

potwierdzenia udziału drużyny w konkursie. W przypadku braku takiego kontaktu 

prosimy opiekuna o telefon pod w/w nr telefonu.  

 

Karta zgłoszenia na konkurs „Znam moje miasto”  dla uczniów klas IV - V 

do dnia 19 maja 2016 roku  

L.P Imię i nazwisko ucznia Placówka Nauczyciel 

1. 

 

   

2. 

 

 

3. 

 

 

                                     

Karta zgłoszenia na konkurs „Znam moje miasto”  dla uczniów klas VI 

do dnia 19 maja 2016 roku  

L.P Imię i nazwisko ucznia Placówka Nauczyciel 

1. 

 

   

2. 

 

 

3. 

 

 

                                     

Szczegółowych informacji udziela  

Jadwiga Tabor - doradca metodyczny  

tel. 607 036 779  


