REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JEZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I edycja – V 2019

Założenie konkursu:

I.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów V-VIII klas szkół podstawowych. Skierowany jest do
uczniów odznaczających się zamiłowaniem do języka angielskiego, którzy chcą sprawdzić
swoje umiejętności językowe.
II.

•
•
•
•
•

III.

Cele konkursu:
Rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania językiem obcym oraz kulturą krajów
anglojęzycznych.
Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.
Pobudzanie do twórczego, aktywnego myślenia.
Kształtowanie świadomości językowej (language awareness)
Wyrabianie pewności siebie, umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami,
umiejętności pokonania stresu.
Zakres wiedzy i umiejętności oraz wymagania

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących w trakcie konkursu oparty jest na
Podstawie Programowej Nauczania Języków Obcych na poziomie szkoły podstawowej.
• Tematyka w zakresie słownictwa:
Człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi,
podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody.
• Materiał gramatyczny:
Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,
Present Perfect Simple, Future Simple, Conditionals
Konstrukcje gramatyczne: to be going to, let, make
Czasowniki modalne: must, can, could, should, have to, may
Podstawowe przyimki: in, on, at
• Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego.

IV.

Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych wytypowani przez swojego
nauczyciela języka angielskiego.

Termin zgłoszenia do dnia 14 maja 2019 r. Szkoła może zgłosić kandydatów telefonicznie pod
numerem telefonu 16 628 80 59 / 606 414 139 lub drogą mailową: astetsiv@gmail.com

Uwaga!
W celu usprawnienia przebiegu konkursu uczniowie, po napisaniu testu, nie będą musieli wraz
oczekiwać na wyniki. Prace zostaną poprawione w późniejszym czasie, a wyniki – wraz z
dyplomami i nagrodami – dostarczone do Państwa po upływie kilku dni. Oficjalne, uroczyste
ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbędzie się w Pańtwa szkołach podstawowych
według panujących w nich zwyczajów.
V.

Organizacja konkursu

Konkurs odbędzie się 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Pruchniku – w sali nr 6.
Rywalizacja będzie przebiegać na płaszczyźnie indywidualnej. Wszyscy uczniowie otrzymają
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Za zajęcie I-III miejsca – oprócz dyplomów przewidziane
są nagrody.
Rywalizacja będzie trwać 60 minut. Prace zostaną ocenione przez komisję złożoną
z
anglistów szkoły podstawowej. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną zwrócone ich prace,
zaś opiekunowie biorących udział w konkursie uczniów otrzymają, czyste testy z kluczem
odpowiedzi.
Sprawozdanie z przebiegu konkursu oraz informacja o zwycięzcach konkursu i ich opiekunach
pojawi się w kwartalniku „Ziemia Pruchnicka” oraz na stronie internetowej naszej szkoły.
VI.

Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Pruchniku.
Koordynatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego: Ołena Byczkowa-Kubacha,
Anzhela Stetsiv, Karina Szymańska.

Serdecznie zachęcamy Państwa Nauczycieli i ich podopiecznych
do udziału w konkursie.

