Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
38-500 Sanok
ul. Stróżowska 4

DYREKCJA I NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU SANOCKIEGO
Zapraszamy uczniów państwa szkoły do udziału w XXI edycji konkursu wiedzy
o kulturze krajów anglojęzycznych i języku angielskim ”BRITISH or AMERICAN”.
Konkurs prowadzony jest w języku angielskim, ale uczniowie mają szansę wykazać się nie
tylko znajomością języka, ale także wiedzą z innych dziedzin. Celem tego konkursu jest
zapoznanie młodzieży z kulturą krajów anglojęzycznych – geografią, historią, literaturą,
muzyką, sportem, wydarzeniami z życia współczesnego i zaprezentowanie tej wiedzy w
języku angielskim. Mamy nadzieję, że tak jak w latach poprzednich formuła tego konkursu
pozwoli zarówno na sprawdzenie wiedzy uczniów, jak i na dobrą zabawę.
Adresatem konkursu są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej ( VII i VIII,
ale nie wykluczamy udziału uzdolnionych i zainteresowanych uczniów klas młodszych)
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 26.02.2021 r. o godzinie 10.00
Liczymy na Wasz udział. Zapewniamy świetną zabawę, a ponadto informujemy, że
konkurs został wpisany na listę konkursów Kuratora Oświaty, co oznacza, że laureaci
i finaliści tego konkursu otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół
średnich. Dołączamy szczegółowy regulamin konkursu.
Można również korzystać z regulaminu i wzoru zgłoszenia podanego na stronie Szkoły
Podstawowej nr 3 w zakładce konkursy –www.sp3.sanok.pl)
Serdecznie zapraszamy!!!
Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
w Sanoku
( główni organizatorzy – Małgorzata Jezior
Agnieszka Nagórny)

Regulamin Konkursu “British or American”
1. W konkursie może wziąć udział maksymalnie do 6 uczniów z każdej szkoły.
2. Jest to konkurs indywidualny, każdy uczeń zdobywa punkty dla siebie.
3. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – test dotyczący kultury krajów
anglojęzycznych
4. Zakres tematyczny konkursu, to kultura i język krajów anglojęzycznych, a głównie
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, tzn.:
- historia,
- geografia,
- muzyka,
- sport,
- sławni ludzie,
- sławne miejsca,
- literatura,
- czasy współczesne,
- symbole narodowe,
- różnice językowe (British and American English)
5. Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą ogólną, a także znajomością języka
angielskiego ( pytania będą zadawane w języku angielskim).
6. Umiejętności uczniów będzie oceniać jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka
angielskiego z różnych szkół.
7. Nagrody:
 laureatami konkursu zostają uczniowie , którzy zajmą miejsca 1-3,
 dla najlepszych uczestników konkursu przewidziano nagrody.
8. Zgłoszenie do konkursu ( nazwa i adres szkoły, nazwisko i imię ucznia, nazwisko
nauczyciela- opiekuna), należy dokonać do 30.01.2021 r.
za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp3.sanok@gmail.com według
wzoru zgłoszenia.
Każda szkoła, która wyśle zgłoszenie w formie elektronicznej otrzyma potwierdzenie
uczestnictwa w konkursie.
W razie trudności prosimy o zgłoszenie telefoniczne:
tel.13 46431071( SP3 Sanok)
lub 661039229 (Małgorzata Jezior)
Organizator: Nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 z im. Tadeusza
Kościuszki w Sanoku,
odpowiedzialne: Małgorzata Jezior i Agnieszka Nagórny

Już w poprzednich latach to się sprawdziło!!!
ZAPRASZAMY!

WZÓR ZGŁOSZENIA
Wzór zgłoszenia prosimy wypełnić pismem drukowanym
Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………
Opiekun…………………………………………………………………………………
Wykaz uczestników
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię ucznia

Nauczyciel przygotowujący

