
HISTORYCZNE PROJEKTY EDUKACYJNE 

W tym roku szkolnym uczniowie mogą uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach w różnych 

terminach. 

1. KONKURSY SZKOLNE 

 

Szkolny Konkurs Mitologiczny dla klas IV-VI odbędzie się w listopadzie. Uczniowie 

będą pisać test ze znajomości mitów greckich i rzymskich, rozpoznawania bóstw na 

podstawie atrybutów (symboli). Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone. 

 

Szkolny Konkurs Zagadki Historii dla klas IV-VI odbędzie się w maju. Wpierw 

uczniowie uważnie szukają pytań i odpowiedzi na tablicy Z kart historii od lutego  

do maja, a następnie piszą test ze znajomości zagadnień prezentowanych na tablicy. 

Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone. 

 

Szkolny Turniej Szachowy dla uczniów klas IV-VI będzie prowadzony 

systematycznie na cotygodniowych spotkaniach uczestników od lutego do kwietnia. 

Każdy ze zgłoszonych graczy zagra z każdym kolegą lub koleżanką. Na podstawie 

punktacji zostanie wyłonionych dwóch zawodników. Stoczą ze sobą finałowy 

pojedynek o tytuł Arcymistrza Szachowego. 

 

2. KONKURSY POZASZKOLNE 

Konkurs Historia i architektura Gdańska organizowany jest przez gdański oddział 

PTTK. Uczniowie spotykają się z przewodnikami  i odwiedzają muzea oraz obiekty 

historyczne podczas kilku zaplanowanych spacerów. Wyłoniona spośród uczniów 

trzyosobowa drużyna bierze udział w teście pisemny związanym ze znajomością 

prezentowanych podczas spacerów zagadnień.  

 

Olimpiada Wiedzy o Gdańsku jest prestiżowym konkursem organizowanym przez 

Fundację Gdańską. Trzyosobowa drużyna będzie przez kilka miesięcy poznawała 

Gdańsk, jego zabytki, historię, związane z miastem postacie i ważne wydarzenia. 

 

3. RAJDY PIESZE NA ODZNAKĘ MIŁOŚNIK GDAŃSKA 

W tym roku podczas wielu spacerów i wyjść w wyznaczone środy, soboty i niedziele 

zainteresowani uczniowie będą zwiedzali Gdańsk wraz z przewodnikiem. Będą to 

liczne obiekty muzealne, kościoły, miejsca historycznych wydarzeń oraz rajd pieszy 

brzegiem morza. Uczniowie, którzy zaliczą wszystkie spacery i wyjścia będą mogli 

otrzymać odznakę Miłośnik Gdańska w stopniu niebieskim (pierwszym).  

W zdobywaniu odznaki mogą wziąć udział uczniowie, którzy ukończyli 10 lat. 

 

4. GDAŃSKIE ŚCIEŻKI – spacery klas z przewodnikiem 

Zgłoszone przez wychowawców klasy wychodzą wraz z licencjonowanym 

przewodnikiem na zwiedzanie wybranych obiektów muzealnych oraz spacery 

tematyczne połączone z grami miejskimi i muzealnymi. Spacery odbywają się  

w czasie trwania zajęć lekcyjnych.  

 

Organizator i opiekun konkursów Agnieszka Mencel, nauczycielka historii, 

przewodnik miejski. 



 


