Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy

Bitwa Gimnazjalna – Energo–Pasja
W dniu 6 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się VII Gimnazjalna
Bitwa Energo–Pasja. Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie klasy gimnazjalne szkół legnickich i z okolic miasta.
Honorowym patronatem imprezę objął Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy. Patronatem medialnym
Gimnazjalną Bitwę Energo - Pasja objęły: Radio Plus Legnica, Telewizja Dami, lca.pl., e-legnickie.pl. Tegoroczne
podchody dla gimnazjalistów inspirowane były ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz ogłoszonym przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa
Kulturowego. Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało 5 szkół (VI LO , VII LO, Zespół Szkół Integracyjnych,
Zespół Szkół Budowlanych z Legnicy oraz Szkoła Podstawowa w Spalonej). Szkoły te reprezentowane były przez
czteroosobowe drużyny wraz z opiekunami.

Zabawa rozpoczęła się 6 kwietnia o godzinie 9:00 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy, po czym drużyny
przystąpiły do rywalizacji. Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:
❍
❍
❍
❍

❍
❍

Zadanie dla opiekunów polegające na wykonaniu flagi Polski z białych i czerwonych kulek papierowych;
Prezentacja scenki lub bohatera walczącego o niepodległość /bohaterami scenek byli: Piłsudski oraz Paderewski;
Zadania terenowe – drużyny otrzymały pakiety z zestawem zadań terenowych do wykonania w Centrum Miasta;
Zadania informatyczne – należało napisać wylosowane słowa na klawiaturze pozbawionej literek, odgadywać
przedmioty informatyczne ukryte za pikselami i szacować dane związane z informatyką;
Zadanie elektryczne – sporządzenie działającego układu elektrycznego;
Zgaduj – zgadula – należało odgadnąć ukryte przedmioty.

Po wykonaniu wszystkich zadań drużyny czekał zdrowy poczęstunek, a następnie Słowo o Niepodległości wygłoszone
przez naszego nauczyciela historii p. R. Grajka. Przy okazji uczestnicy konkursu mogli zwiedzić Muzeum Pieniądza.
Około godziny 14.00 zostały ogłoszone wyniki.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:
I. Drużyna Szkoły Podstawowej w Spalonej
II. Drużyna Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy
III. Drużyna Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy
oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych drużyn.
Cele VIII Gimnazjalnej Bitwy Energo- Pasja (pogłębianie świadomości patriotycznej i historycznej, poznawanie historii
Legnicy i jej dziedzictwa kulturowego od Piastów do współczesności, promowanie dziedzictwa kulturowego jako
niezbędnego składnika różnorodności kulturowej i dialogu między-kulturowego, rozbudzanie zainteresowań
technicznych u młodych ludzi) zostały osiągnięte. Konkurencjom towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.
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