Lublin, dnia 12 lutego 2018

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie organizuje dla uczniów klas
gimnazjalnych
Konkurs
700 YEARS OF THE CITY OF LUBLIN
pod honorowym patronatem prof. Mirosława PiotrowskiegoPosła do Parlamentu Europejskiego,
we współpracy z American Corner Lublin.
Drodzy Gimnazjaliści!
Po raz czternasty chcemy zaprosić Was do wspólnej zabawy o tematyce międzynarodowej.
Mamy nadzieję, że niektórzy z Was pamiętają finały konkursów międzygimnazjalnych, jakie
zorganizowaliśmy w "Jedenastce" w ubiegłych latach.
Tym razem zapraszamy do udziału w konkursie, w którym – doskonaląc swoje umiejętności
językowe - pogłębicie zainteresowania historyczne czym przyczynicie się do promocji
naszego regionu w krajach Unii Europejskiej. Do konkursu zapraszamy grupy 2-3 osobowe.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez wydawnictwa językowe,
natomiast nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe
i upominki.
Tegoroczny konkurs jest organizowany we współpracy z American Corner Lublin. Jego
finaliści otrzymają ciekawe nagrody ufundowane przez sponsorów. Konkurs objął
honorowym patronatem pan profesor Mirosław Piotrowski - Poseł do Parlamentu
Europejskiego. Główną nagrodą, ufundowaną przez pana Posła, jest wycieczka do Parlamentu
Europejskiego.
I etap konkursu: (szczegóły znajdziesz w regulaminie konkursu)
Znajdźcie i przedstawcie w języku angielskim kluczowe wydarzenia, postaci lub wygląd
zmieniającego się na przestrzeni wieków Lublina. Praca ta może być wykonana w jednej z
następujących form:
- album – format A4, preferowane odręczne wykonanie pracy w znacznej części
- prezentacja multimedialna - do 5 min. maksimum
- plakat formatu A1, preferowane odręczne wykonanie pracy w znacznej części
2.



3.

Do prezentacji dołączcie metryczkę zawierającą następujące dane:
Imię i nazwisko autorów prezentacji
Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
Adres szkoły i telefon kontaktowy
Prezentację wyślijcie do dnia 23 marca 2018 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 28
Ul. Radości 13
20-530 Lublin

II etap konkursu:
Autorzy najlepszych prezentacji zostaną zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się
27 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie.
Będzie on polegał na przedstawieniu w języku angielskim jednej z legend lub istotnego
wydarzenia związanego z historią Lublina w dowolnej, interesującej i widowiskowej formie
na scenie naszego szkolnego teatru. Długość wystąpienia – 7-10 minut
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Zapewniamy potrzebne nagłośnienie oraz rekwizyty w postaci ławek lub krzeseł.
Życzymy owocnej pracy i powodzenia!

Organizatorzy Konkursu :
Agnieszka Adamczyk, Joanna Filipowicz-Adamowicz, Agnieszka Goliszek, Ewa Zielińska

