Sukcesy naszych uczniów w XVII Ogólnopolskim Konkursie
"Zjawiska fizyczne wokół nas"
Jak co roku uczniowie naszej szkoły po kierunkiem Pani Marii Woś wzięli udział w XVII
Ogólnopolskim Konkursie “ Zjawiska fizyczne wokół nas”. Celem konkursu było m. in.
ukazanie piękna zjawisk fizycznych w otaczającym nas środowisku bądź wyeksponowanie
ich w samodzielnie przeprowadzonym eksperymencie. Konkurs skierowany był do uczniów
szkół różnych typów (podstawowe, ponadpodstawowe) z całej Polski. W konkursie wzięły
udział 854 prace uczniów.
W tym roku reprezentowała nas grupa 17 uczniów. Wyniki zostały ogłoszone 3.06. 2019 r.
Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów i wyróżnionych w konkursie znalazła się
liczna grupa naszych uczniów.
W kategorii: Obserwacja tytuł laureata zdobyli:
 II miejsce w Polsce - LENA PRZYBYLSKA, uczennica klasy 8B SP,
 VI miejsce - ELIZA STOLARSKA, uczennica klasy 7C SP,
 VIII miejsce - JULIA BARTKOWSKA z klasy IIIB GIM.,
 IX miejsce - JOANNA ROSZIŃSKA z klasy IIIB GIM.,
 X miejsce - NIKOLA NOWAK z klasy 7B SP.
WYRÓŻNIENIA w kategorii Obserwacja zdobyli:
 ZUZANNA KAŹMIERCZAK z klasy IIIB Gim.
 JULIA KNASINSKA z klasy 8A SP,
 MATEUSZ KOCIŃSKI z klasy 7B SP,
 MARIA RATAJSKA z klasy 8A SP.
W kategorii: Eksperyment tytuł laureata zdobyli:
 III miejsce - JAKUB BINGER, uczeń klasy 7B SP,
 VIII miejsce - OLIWIA TONDRYK z klasy 8B SP,
 IX miejsce - KAMILA SOKOŁOWSKA z klasy 8C SP.
O przyznaniu tytułu laureata bądź wyróżniania decydowały:
- ciekawe wyeksponowanie prezentowanego zjawiska, eksperymentu,
- jakość techniczna zdjęć,
- słowny opis dołączony do fotografii wyjaśniający uchwycone na zdjęciu zjawisko fizyczne,
- czas i miejsce obserwacji, warunki i sposób przeprowadzania eksperymentu.
Na podstawie zapisu cyfrowego zdjęć zostanie przygotowana przez Organizatorów Konkursu
prezentacja zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych. Prezentacja ta będzie dostępna w Internecie na
stronie PMDKiS w Wieluniu. Wystawa fotograficzna zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych będzie
zaprezentowana w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu. Najciekawsze zdjęcia
zostaną opublikowane w postaci kolorowej wkładki w biuletynie Polskiego Stowarzyszenia
nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych”.

Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!

