
XIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu 

„Witaminy jemy, bo zdrowi być chcemy” 

Opoczno 2014 

 

W dniu 21 maja 2014 r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno –  

Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu pojechali reprezentować szkołę na  

 „XIII Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Zdrowiu” który odbywał się w Zespole  

Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie.  

Naszą szkołę w Opocznie reprezentowali:  

1. W kategorii I – szkoła podstawowa:  

 Kamil Kłos  

 Mateusz Lesiak 

 Wiesław Grabski 

  

2. W kategorii II – gimnazja:  

 Malwina Binkiewicz 

 Paweł Kozłowski 

 Jan Wybański 

 

Uczniowie naszego Ośrodka zostali gorąco i ciepło przyjęci przez 

organizatorów. Turniej przeznaczony był dla uczniów upośledzonych umysłowo  

w stopniu lekkim posiadających aktualne orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz uczniów z poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o dostosowaniu wymagań edukacyjnych. 



Turniej odbywał się w dwóch kategoriach: 

 I kategoria dla 3-osobowych zespołów klas IV –VI szkół podstawowych, 

 II kategoria dla 3-osobowych zespołów klas I-III gimnazjów, 

Eliminacje przebiegły pod hasłem „Witaminy jemy, bo zdrowi być chcemy” i w dwóch  

etapach: 

 pierwszy etap to eliminacje pisemne 

 drugi etap ustny związany był z hasłem przewodnim turnieju.  

 

Obsada konkursu była bardzo silna, wyrównana i między wojewódzka, gdyż  

w konkursie wystąpiły Szkoły z Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa  

Mazowieckiego, Opoczna, Żarnowa i nasz Ośrodek z Nowego Miasta nad Pilicą.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja końcowa: 

Kategoria I – szkoły podstawowe: 

1. ZS im. J. Brzechwy w Opocznie  

2. SOSW – Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim  

3. ZSS nr 3 w Opocznie  

4. SP w Żarnowie 

5. SOSW Nowe Miasto nad Pilicą  

6. Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim  

Kategoria II – gimnazja: 

1. ZS im. J. Brzechwy w Opocznie  

2. SOSW Tomaszów Mazowiecki  

3. Gimnazjum w Żarnowie 

4. Gimnazjum nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim 

5. SOSW Nowe Miasto nad Pilicą 



Na zakończenie konkursu zostaliśmy zaproszeni na pokaz udzielania 

pierwszej pomocy i na bardzo widowiskowy taniec wykonany przez uczniów ZS  

im. J. Brzechwy w Opocznie. Po zakończeniu prezentacji i rozdaniu nagród 

zostaliśmy poczęstowani słodkościami. Konkurs stał na wysokim poziomie 

merytorycznym oraz organizacyjnym. Nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni z formy 

konkursu i możliwości zmierzenia się z innymi szkołami. Za gościnę, za zaproszenie 

chcemy bardzo gorąco Podziękować.  

Liczymy na ponowną rywalizację już za rok!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 
Marcin Walczak 


