REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O SZKOCJI
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Gimnazjum nr z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.
2. Uczestnik konkursu przygotowuje się do konkursu na podstawie informacji dotyczących Szkocji według
następujących zagadnień:
I. Informacje ogólne (General facts):
•

capital (stolica),

•

flag (flaga),

•

national emblems (symbole narodowe),

•

the largest cities (największe miasta),

•

official languages (języki oficjalne),

•

government (rząd),

•

population (ludność i populacja),

•

area (obszar),

•

currency (waluta),

•

main geographical regions, islands, lakes, mountains, rivers (układ geograficzny, wyspy, jeziora, rzeki, góry).

II. Culture (kultura):
•

Scotland’s festivals (szkockie festiwale),

•

the arts (sztuka),

•

history and traditions (historia i tradycja),

•

fashion, music and media (moda, muzyka, media),

•

sport

•

food and drink (jedzenie i napoje),

•

outstanding personalities (scientists, inventors, writers, celebrities) (znane postaci ze Szkocji; pisarze,
naukowcy, aktorzy).

Pytania przygotowane będą w oparciu o ogólnodostępną literaturę kulturoznawczą, prezentacji oraz zajęć o tej
tematyce przeprowadzonych przez nauczycieli w czasie lekcji, a także stronę internetową www.scotland.org.
3. W dniu konkursu, tj. 26 listopada 2014r. (środa) uczestnicy udzielają odpowiedzi na wylosowane przez siebie
pytania skonstruowane w języku angielskim i wyświetlane na ekranie za pomocą rzutnika multimedialnego. Po
udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe punkty są sumowane, a zwycięzcą konkursu zostaje para z
największą liczbą punktów. Zgłoszenia przyjmuje pani Marta Konieczna oraz wszyscy nauczyciele uczący języka
angielskiego. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, dyplomy oraz celującą ocenę cząstkową z języka angielskiego.
4. Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie klas I - III. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zostaną
przeprowadzone eliminacje klasowe. Przeprowadzą je nauczyciele języka angielskiego uczący w konkretnej klasie.
Eliminacje będą miały formę testu pytań otwartych, a uczeń z największą ilością punktów zostaje zakwalifikowany do
konkursu.

Marta Konieczna

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA KILT SZKOCKI
1. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stroju nawiązującego do szkockiego kiltu – może być jego jak
najwierniejszym odwzorowaniem lub dowolną wariacją na jego temat. Inspiracje można czerpać z różnorodnych
źródeł informacji – literatura, prasa, Internet i inne media.
2. Praca może być wykonana w formie plakatu (ręcznie – kredki, farby, itp.), z materiałów, włóczki. Technika
dowolna.
3. Na prace czekam do 01 grudnia 2014r. Rozstrzygnięcie konkursu 02 grudnia 2014r. Zwycięzca konkursu otrzyma
nagrodę książkową, dyplom, słodki upominek. Zapraszam do wzięcia udziału – Marta Konieczna.

