
XV MIEJSKI KONKURS PT. „WĘDRUJEMY PO ŻORACH”
DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Patronat nad konkursem sprawuje
Waldemar Socha Prezydent Miasta Żory

Organizatorzy:
Muzeum Miejskim w Żorach, 
Zorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w konkursie, który odbędzie się 
11 czerwca 2014 roku o godzinie 900

.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III, każdą szkołę reprezentuje grupa 
10 osobowa wraz z wychowawcą. 
Swój udział należy potwierdzić na karcie zgłoszenia do dnia 25 maja   2014 roku  na 
emaila; jadwiga_tabor@op.pl  tel. 607036779 
lub email: urszulaniechoj@gmail.com tel.  698371326   
Grupy  zgłoszone  do  konkursu  pod  opieką  wychowawców wędrują  w określonych
godzinach  wyznaczoną  na  mapie  trasą.  Po  drodze  wykonują  zadania  specjalne,
których wykonanie zostanie ocenione przez jury i podane do wiadomości podczas
wspólnego spotkania na rynku. 

Celem konkursu jest: 
Zachęcenie dzieci do poznawania miasta Żory, jego piękna, tradycji i historii.

Zakres wiadomości;  
Insygnia żorskie 
Zabytki i pomniki
Legendy żorskie  
Skróty
Nazwiska związane z Żorami
Wybrane ulice i ronda

, „Kiedy słyszę nazwę 
Żory 
Do wędrówki jestem 
skory”

mailto:urszulaniechoj@gmail.com
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Materiały źródłowe do wykorzystania dla nauczyciela

1. Insygnia Miasta Żory – wydawca Urząd Miasta
2.  Kalendarze Żorskie dla dzieci. Zespół autorski pod redakcją Jadwigi Tabor
3.  „Legendy żorskie” (Żory piórem i pędzlem część 3 – Lochy pod pałacem, 

Zapadniętym młynie), Żory piórem i pędzlem część 4 – Kon na drodze, 
Głęboki dół, W Baranowickiej karczmie). 

4. Żory, ludzie i wydarzenia.  Autor Jan Delowicz
5. Płyta CD - Święto Ogniowe, Dokumentalny Film o Święcie Ogniowym w 

Żorach – pomysł i produkcja Grzegorz Granek i Zbigniew Krówka. 

Przewidziane konkurencje:
Mierzenie
Liczenie
Odwzorowywanie
Posługiwanie się kompasem – orientacja w terenie
Umiejętność przeprowadzenia wywiadu
Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek i QUIZ

Trasa wędrówki dla każdej drużyny zostanie przydzielona w dniu konkursu na 
starcie – Rynek. 
    

Karta zgłoszenia na konkurs „Wędrujemy po Żorach”
Zapraszam 11 czerwca 2014 roku o godzinie 900

NAZWA SZKOŁY NAUCZYCIEL

Życzymy miłej zabawy!

mgr Jadwigą Tabor 
mgr Urszula Niechoj
doradca metodyczny
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