Regulamin konkursu
Zapraszamy uczniów klas I-III gimnazjalnych, którzy uczą się języka hiszpańskiego do udziału
w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Hiszpanii. Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum
Nr 10 w Opolu przy ZSO Nr II. Przewodniczącą konkursu jest pani Katarzyna Zając. Gospodarzem
wydarzenia klasa 3c hiszpańska.
Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych dzieci,
- motywowanie dzieci do uczenia się języka hiszpańskiego,
- promowanie języka hiszpańskiego jako atrakcyjnej dziedziny nauki,
- rozpowszechnianie kultury i tradycji Hiszpanii,
- wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności,
- promocja nowopowstającej klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim.
Regulamin:
1. Problematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z idiomami języka hiszpańskiego.
2. Uczniowie przygotowują się do konkursu samodzielnie lub pod opieką nauczycieli języka
hiszpańskiego na podstawie załącznika z wybranymi idiomami hiszpańskimi.
3. Do udziału w konkursie międzyszkolnym Szkoły Podstawowe mogą zgłosić grupy 2-3 osobowe.
4. Każda szkoła może zgłosić do 3 grup.
5. Każda grupa wybiera sobie pseudonim, który należy ująć w zgłoszeniu.
6. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Konkurs odbędzie się 10 stycznia (środa) 2018 r. o godzinie 09.00 w Publicznym Gimnazjum
Nr 10 w Opolu. Konkurs międzyszkolny przeprowadzają nauczyciele z PG Nr 10.
8. Uczestnicy konkursu (drużyny 2-3 osobowe) przywożą ze sobą przygotowaną własnoręcznie
w dowolnej technice plastycznej interpretację wybranego przez siebie idiomu spośród załączonych
na liście w formacie A2-A4 (0-10 pkt); następnie uczniowie będą brali udział w quizie wiedzy
o idiomach hiszpańskich (ich znaczenie i w jakich sytuacjach je stosujemy, odpowiedniki polskie) (020 pkt). Każda drużyna będzie również punktowana (0-10pkt) za przebranie karnawałowe
(najbardziej pasujące do Karnawału w Santa Cruz na Teneryfie).
9. O zwycięstwie w konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych przez każdą grupę uczniów.
10. W konkursie zostaną wyłonione 3 pierwsze miejsca.
11. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w PG Nr 10 tego samego dnia podczas obchodów
Karnawału w Santa Cruz de Tenerife .
12. Kartę zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie należy nadsyłać do 5 stycznia 2018 r. na adres:
ZSO Nr II, ul. K. Pułaskiego 3 45-048 Opole, z dopiskiem III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Hiszpanii lub na adres mailowy: kasia.zajac@poczta.fm .

KONTAKT
Katarzyna Zając: kasia.zajac@poczta.fm
Anna Andrzejewska: anna1andrzejewska@gmail.com
PG10 przy ZSOII
ul. K. Pułaskiego 3
45-048 Opole
Tel. (0-77) 454-22-86, 402-18-87

