
XII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu 

„od kropli wody, do pełnego zdrowia”  

Opoczno 2013 

 

W dniu 12 czerwca 2013 r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

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

 „XII 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: 

a) Grabski Wiesław  

b) Łaski Michał 

c) Pasiński Marcin 

 

2. W kategorii II – gimnazja: 

a) Binkiewicz Malwina 

b) Kłos Katarzyna 

c) Pakuła Angelika  

 

Uczniowie naszego Ośrodka zostali gorąco i ciepło przyjęci. Konkurs dotyczył 

spraw związanych ze zdrowym odżywianiem, ekologią i znaczeniem wody dla 

człowieka, gospodarstwa domowego i zdrowia. Występowaliśmy w tym turnieju po 

raz pierwszy, poznawaliśmy zasady tego konkursu i przystąpiliśmy do niego pełni 

energii i chęci walki do zwycięstwa. Konkurs składał się z 3 części:  

–  pierwsza część to forma pisemna, test . 

–  druga cześć odpowiedź ustna, 

–  trzecia forma plastyczna, do której awansowały tylko trzy zwycięskie zespoły 

z każdej kategorii.    

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. SOSW – Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim 

2. ZSS nr 3 w Opocznie 

3. SP w Żarnowie 

4. ZS im. J. Brzechwy w Opocznie 

5. SOSW Nowe Miasto nad Pilicą 

6. Szkoła Podstawowa nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim 

Kategoria II – gimnazja 

1. Gimnazjum w Żarnowie 

2. ZS nr 3 w Opocznie 

3. SOSW Tomaszów Mazowiecki 

4. SOSW Nowe Miasto nad Pilicą 

5. ZS im. J. Brzechwy w Opocznie 

6. Gimnazjum nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim 

Na zakończenie konkursu zostaliśmy zaproszeni na prezentację dotyczącą 

zdrowej wody w aspekcie odżywiania, znaczenia wody w gospodarstwach domowych, 

formach oszczędzania wody i głównych źródeł zanieczyszczeń. Po zakończeniu 

prezentacji i rozdaniu nagród zostaliśmy poczęstowani pysznym obiadem. 

Konkurs stał na wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym.  

Nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni z formy konkursu i możliwości zmierzenia się 

z innymi szkołami. Każdy uczestnik konkursu otrzymał od organizatorów dyplom  

i nagrody pocieczenia.   

Za gościnę, pomoc i za zaproszenie chcemy bardzo gorąco Podziękować.  

Liczmy na ponowną rywalizację już za rok! 

  

Opracował: 

Marcin Walczak 


