Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
zapraszają do udziału w „Powiatowym Konkursie Master of English Grammar III”
Data konkursu: 27 kwietnia 2018r.
Godziny konkursu: 10.00 – 12.00
1. Cele konkursu:
•

Udoskonalanie umiejętności językowych uczniów.

•

Budowanie motywacji do nauki języków obcych.

2. Warunki uczestnictwa:
•

W konkursie uczestniczą szkoły podstawowe, klasy 4 – 7.

•

Każda szkoła może zgłosić 4 uczestników: 1 uczestnika z klasy czwartej, 1 uczestnika z klasy piątej,
1 uczestnika z klasy 6 oraz 1 uczestnika z klasy 7, wybranych w trybie konkursów wewnątrzszkolnych.

•

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wystawienia po dwóch kandydatów z każdego poziomu.

•

Konkurs obejmuje następujące zagadnienia gramatyczne:
1.

Klasa czwarta: konstrukcja zdań z ‘there is/there are’, przymiotniki dzierżawcze, Present Simple Tense,
Present Continuous Tense, dopełniacz saksoński, formy czasownika po ‘like/dislike’, liczba mnoga
rzeczowników, przyimki, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przysłówki częstotliwości, wyrażenia
czasowe ‘time expressions’.

2.

Klasa piąta: zagadnienia z klasy czwartej oraz stopniowanie przymiotników i Past Simple Tense.

3.

Klasa szósta: zagadnienia z klasy piątej oraz przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym
i najwyższym, Past Continuous Tense, Future Simple Tense, pierwszy i drugi okres warunkowy,
czasowniki modalne, Present Perfect Tense.

4.

Klasa siódma: zagadnienia z klasy szóstej oraz: modal verbs, active and passive.

•

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

•

Za zajęcie pierwszego miejsca z każdej kategorii wiekowej przewidziana jest dla uczniów nagroda rzeczowa
i dyplom, za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca – dyplom. Każdy nauczyciel przygotowujący uczniów
do konkursu wymieniony w zgłoszeniu otrzyma dyplom .

Organizatorzy: Iwona Rojek, Małgorzata Tunicka, Katarzyna Błaszczak.
Zgłoszenia do 28 lutego 2018r. wysyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Mazowiecki
lub mailem: iwo.rojek@wp.pl, (zgłoszenia mailowe zostaną potwierdzone)
W zgłoszeniu prosimy podać następujące dane:
Opiekun w dniu konkursu:...................................................
Osoba przygotowująca uczniów do konkursu:......................................................................................................
(imięi nazwisko nauczyciela i ucznia)
...........................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela i ucznia)
...........................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela i ucznia)
..........................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela i ucznia)
Dane adresowe szkoły:.............................................................................................................
tel: ........................................... e-mail ..................................................................

