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Szanowny(a) Pan(i) Dyrektor
Gimnazjum nr ..............
w .......................

Gdańsk, 8.05.2007r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W III GDAŃSKIM MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- Gdańsk 2007
Gimnazjum nr 27 w Gdańsku oraz wydawnictwo PEARSON LONGMAN mają przyjemność
zaprosić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w III Gdańskim Międzygimnazjalnym
Konkursie Języka Angielskiego – Gdańsk 2007.
Konkurs odbędzie się dnia 5.06.2007 w sali sportowej naszego gimnazjum przy ul. Poli
Gojawiczyńskiej 10 w Gdańsku. Zakwalifikowane drużyny będą poinformowane o godzinie
rozpoczęcia konkursu.
Dla zwycięskich drużyn i najlepszych uczniów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Prosimy o zapoznanie nauczycieli z regulaminem konkursu oraz zgłoszenie uczestnictwa
szkoły w konkursie do dnia 31.05.2007 na adres:
Gimnazjum nr 27, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, 80-287 Gdańsk,
tel. kontaktowy: (058) 345 82 78
lub wysyłając czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy faxem: (058) 347 68 81
Ilość drużyn uczestniczących w konkursie jest ograniczona – decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu są zamieszczone na stronie internetowej naszego
gimnazjum: www.gim27gdansk.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa i uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w
III Gdańskim Międzygimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego – Gdańsk 2007.
Wyrażamy przekonanie, że udział młodzieży w Konkursie przyczyni się do dalszej
popularyzacji języka angielskiego i sprzyjać będzie ogólnemu rozwojowi intelektualnemu
uczniów Waszej Szkoły.
Z poważaniem
Aleksandra Kowalewska-Wójcik
koordynator konkursu
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INFORMACJE O KONKURSIE
1.

III Gdański Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego jest organizowany przez
Gimnazjum nr 27 w Gdańsku przy współpracy z wydawnictwem PEARSON LONGMAN i Księgarnią
Językową - English Unlimited w Gdańsku.

2.

Konkurs skierowany jest do gdańskiej młodzieży gimnazjalnej pragnącej sprawdzić swoje
umiejętności językowo-teatralne podczas współzawodnictwa z innymi zespołami szkolnymi.
Zachęcając w ten sposób do wspólnej zabawy językowej, konkurs stanowi inspirację do nauki języka
angielskiego, który jest jednym z ważniejszych narzędzi komunikacji w integrującej się Europie.

3.

Nauczyciele proszeni są o wybranie spośród uczniów i zgłoszenie organizatorowi trzyosobowej
drużyny oraz grupy kibiców, którzy reprezentować będą szkołę podczas konkursu.

4.

Nauczyciele–opiekunowie przyjeżdżający z grupą zobowiązani są do utrzymania odpowiedniej
dyscypliny wśród uczniów-kibiców podczas przebiegu całego konkursu.

5.

Informacje o poprzednich edycjach tego konkursu można znaleźć na stronie internetowej naszego
gimnazjum: www.gim27gdansk.edu.pl.

REGULAMIN KONKURSU
1. Zgłoszenie (w załączeniu formularz) należy wysłać do dn. 31.05.2007 na adres Gimnazjum nr 27 lub
przesłać faxem. Drużyna reprezentująca daną szkołę powinna składać się z 3. osób i z
maksymalnie 8-osobowej grupy kibiców (których danych nie podaje się w formularzu).

2.

Przygotowanie konkursowe:
•

znajomość materiału gramatyczno-leksykalnego w zakresie gimnazjalnym;

•

przygotowanie piosenki w języku angielskim;

•

znajomość geografii i kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych;

•

przygotowanie: okrzyku, plakatu, stroju – dotyczy grupy kibicującej.

Wybrane materiały źródłowe:
•

•
•
•
•
•
•

•

Gramatyka angielska dla gimnazjalistów cz. 1, 2, 3,
Britain Explored,
The World of English,
Longman Teacher’s Companion – English Speaking World,
Longman Słownik Współczesny angielsko - polski i polsko – angielski,
Welcome to GB and the USA (1983),
Dictionary of English Language and Culture,
Penguin Readers, British Life; American Life.

Wyżej wymienione tytuły są dostępne w księgarniach językowych.

3.

Zakwalifikowane do konkursu drużyny wraz z nauczycielami powinny zgłosić się w dn.. 5.06.2007
w Gimnazjum nr 27 w Gdańsku.

4. Przebieg konkursu.
Konkurs będzie się składał z czterech etapów:
Ietap

- Test leksykalno - gramatyczny
(forma -test wyboru, czas trwania 15 min., wykonują go wszyscy uczestnicy danej drużyny;
oceniany będzie indywidualnie, a wynik będzie stanowić średnią punktów uzyskanych przez
każdego członka z drużyny);
(0-30pkt.)

IIa

etap - Konkurs piosenki angielskiej
(wykonanie piosenki przez jedną lub kilka osób przy akompaniamencie własnym lub melodii z taśmy,
czas trwania maksymalnie 3 min. dla każdej z drużyn);
(05pkt.)
IIb etap - Konkurs kibicowania
(pomiędzy piosenkami następuje prezentacja szkolnych drużyn kibicujących; formy: okrzyk
przedstawiający drużynę po angielsku, strój, prezentacja graficzna);
(0-3pkt.)
III

etap - Quiz kulturoznawczy o krajach anglojęzycznych
(forma- pytanie/ odpowiedź).

(0-2pkt.)

5. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w czterech kolejnych etapach konkursu.
6. Nagrody :
I miejsce – nagroda dla szkoły

•zestaw 10 kompletów (książka ucznia + ćwiczenia) wybranych podręczników wydawnictwa Longman do gimnazjum,
•zestaw 5 słowników Longman Słownik Współczesny angielsko - polski polsko-angielski,
•10 książek z serii Penguin Readers
II miejsce - nagroda dla szkoły

•zestaw 6 kompletów (książka ucznia + ćwiczenia) wybranych podręczników wydawnictwa Longman do gimnazjum,
•zestaw 3 słowników Longman Słownik Współczesny angielsko - polski polsko-angielski.
•5 książek z serii Penguin Readers
III

miejsce - nagroda dla szkoły

•zestaw 5 kompletów (książka ucznia + ćwiczenia) wybranych podręczników wydawnictwa Longman do gimnazjum
•1 Longman Słownik Współczesny angielsko-polski, polsko-angielski
•5 książek z serii Penguin Readers

7. Po odbiór nagród dla szkół należy zgłosić się do reprezentanta PEARSON LONGMAN (w VI / IX br.)
8. Każdy z uczestników otrzyma ponadto dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie
oraz upominki od Księgarni Językowej - English Unlimited w Gdańsku.

8. Wszyscy angliści - opiekunowie drużyn otrzymają upominki książkowe od wydawnictwa
Pearson Longman oraz dyplomy uznania za przygotowanie młodzieży do konkursu.

Dyrektor ZKP i G nr 20

Reprezentant Regionalny
PEARSON EDUCATION – LONGMAN

mgr Elżbieta-Anna Mionskowska.
Małgorzata Rozpara
Koordynator konkursu
mgr Aleksandra Kowalewska-Wójcik

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU
W III GDAŃSKIM MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- Gdańsk 2007

Szkoła ......................................................................... w ............................................
kod pocztowy................ul. ...........................................tel.: ..............................
Zgłasza drużynę w składzie:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
do udziału
w III GDAŃSKIM MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
organizowanym w dniu 5 czerwca 2007 w Gimnazjum nr 27 w Gdańsku, ul. Poli Gojawiczyńskiej

10*.

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego-opiekuna reprezentacji: .................................................
tel. kontaktowy.: ......................................

Potwierdzam znajomość i akceptuje REGULAMIN KONKURSU.
Data: ..............................................

Nauczyciel-opiekun reprezentacji

Dyrektor Szkoły

...................................

....................................

Pieczątka Szkoły

*Dokładniejsze informacje podane będą szkołom, które zgłosiły swój udział i zostały zakwalifikowane.
**Dojazd uczestników na koszt własny.

