I TURNIEJ WIEDZY REGIONALNEJ
"NASZA MAŁA OJCZYZNA - CHOROSZCZ I OKOLICE"
W dniu 21. 06. 2012 roku w Zespole Szkół w Choroszczy po raz pierwszy odbył się Turniej
Wiedzy Regionalnej "Nasza Mała Ojczyzna - Choroszcz I Okolice". W konkursie wzięło udział pięć
drużyn, które uzyskały najlepsze wyniki w pierwszym etapie rozegranym 30 maja bieżącego roku.
Do pierwszej części turnieju przystąpiło 16 trzyosobowych drużyn z 14 klas gimnazjum. Polegał on na
rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę uczestników na temat historii, tradycji, zabytków, pomników
przyrody i instytucji gminy Choroszcz.
W drugim etapie, który odbył się w ramach Festynu rodzinnego w naszej
szkole, uczniowie zmagali się z zadaniami praktycznymi. Trzyosobowe zespoły
musiały rozpoznać postacie związane z naszym miastem, wykazać się wiedzą
z zakresu architektury czy topografii Choroszczy i okolic oraz znajomością flory
i fauny Narwiańskiego Parku Narodowego. Drużyny przygotowały również
plakaty promujące Turniej Wiedzy Regionalnej.
Bardzo ciekawa okazała się ostatnia konkurencja. Zespoły miały za
zadanie przygotować prezentację multimedialną pt. „Zabierz rówieśników na
wirtualny spacer po Choroszczy i okolicach”, w której należało pokazać
najciekawsze miejsca, zabytki, pomniki przyrody na terenie gminy Choroszcz.
Uczniowie w twórczy sposób wcielili się w role przewodników turystycznych
po naszych ziemiach, a zaciekawiona publiczność chętnie udała się w ten
wirtualny spacer.
Jury w składzie Anna Dąbrowska - Czochańska, Karolina Czarniecka,
Dariusz Bielawski podkreśliło, iż poziom przygotowania uczestników był
bardzo wysoki i wyrównany. Młodzież wykazała się ogromną widzą na temat
gminy Choroszcz.
Najlepiej swoją „małą Ojczyznę” znają uczennice z klasy II B Aleksandra
Jarocka, Agnieszka Skorulska i Paulina Wrona. Drugie miejsce
wywalczyła klasa I B w składzie: Michał Tołoczko, Piotr Kraśnicki
i Magdalena Malinowska. Natomiast trzecia lokata przypadła klasie III A w składzie: Gabriela
Dzieniszewska, Michał Talipski i Patryk Gogol.
Należy również wspomnieć, iż Ewelina Szczurak i Przemysław Gutowski bardzo profesjonalnie
poprowadzili konkurs, wprowadzili publiczność i uczestników w klimat zabawy turniejowej.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji turnieju w przyszłym roku
szkolnym.
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