
SZKOLNE KOŁO PTTK „ WĘDROWIEC”
WRAZ Z ODDZIAŁEM PTTK w Rzeszowie

 MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ
 UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DO UDZIAŁU
W XII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

„RZESZÓW – MOJE MIASTO”

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 17 wraz z Oddziałami Integracyjnymi
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
ul. Bulwarowa 3
35 – 051 Rzeszów
tel./fax 177482480
e- mail: sekretariat@sp17.resman.pl

CELE KONKURSU:
Rozbudzenie zainteresowania przeszłością Rzeszowa.
Zachęcenie uczniów do pogłębienia wiedzy o rodzinnym mieście.
Przygotowanie do poszukiwania informacji.
Wykazanie się wiedzą o Rzeszowie dawnym i współczesnym, umiejętnością rozpoznawania zabytków
i obiektów ważnych dla Rzeszowa, redagowania opisu wybranego obiektu architektonicznego miasta,
zaprezentowania jego atrakcji turystycznych na kartce z pozdrowieniami, w liście do kolegi/ koleżanki
z Wielkiej Brytanii.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs „ Rzeszów – moje miasto” ma charakter wojewódzki/ międzyszkolny.
2. Jest kierowany do uczniów klas IV – VI.
3. Przedmiotem konkursu jest rozbudzenie aktywności poznawczej wzbogacającej wiedzę uczniów
o rodzinnym mieście oraz zasłużonych dla niego mieszkańcach.
4. Zadanie konkursowe – będą mieć formę zadań zamkniętych i otwartych.
5. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 4 uczestników.
6. Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na publikację nazwisk
zwycięzców na stronach internetowych szkoły oraz Oddziału PTTK w Rzeszowie.
7. Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp17.resman.pl
do dnia 26.05.2017 r.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w SP nr 17 w Rzeszowie dn. 2.06. 2017 r. o godz. 13.00 w sali 29/30.
2. Uczeń rozwiązuje test z zakresu wiedzy o Rzeszowie i zasłużonych dla niego mieszkańcach.
3. Przewidywane tematy dłuższych form wypowiedzi redagowanych w języku angielskim:

- kl. 4 Kartka z wakacji w Rzeszowie
Przydatne formy czasów: Past Simple (przeszły prosty) oraz Present Continuous (teraźniejszy ciągły).
Słowniczek:
czasowniki i zwroty: to be, stay, have, see, visit, spend time, buy, go, walk, swim, dive, travel, like,
enjoy etc.
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rzeczowniki i wyrażenia: castle, monument, street, shopping centre, cinema, museum, palace, river,
shop, café, town square, town hall, statue, underground route, hotel, souvenir, ticket, bus, swimming
pool, Żwirownia Beach, Bulwary Park etc.
przymiotniki: beautiful, great, nice, wonderful, old, ancient, crowded, sunny, green, quiet, noisy,
modern, funny, fantastic etc.
Forma tekstu:
1) zwrot do adresata;
2) wprowadzenie: informacja o tym, gdzie spędzasz wakacje/gdzie jesteś na wakacjach;
3) opis co widziałeś/aś, robiłeś/aś, co się podobało, co robisz teraz;
4) pozdrowienia/zakończenie
5) podpis

- kl. 5 Opis wybranego miejsca/obiektu w Rzeszowie
Przydatne formy czasów: Present Simple (teraźniejszy prosty) oraz Past Simple (przeszły prosty).
Słowniczek:
czasowniki i zwroty: to be, there is/there are, like, like + verb -ing, enjoy, spend time, go, sit, watch,
see, listen, have, was built, change/transform into, come, come from, My favourite place in Rzeszów
is… The best place in Rzeszów is… etc.
rzeczowniki i wyrażenia: city, castle, monument, street, shopping centre, cinema, museum, palace,
river, shop, café, town square, town hall, statue, underground route, hotel, souvenir, ticket, bus,
swimming pool, Żwirownia Beach, Bulwary Park, Filharmonic Hall, university etc.
przymiotniki: beautiful, great, nice, famous, wonderful, old, ancient, crowded, sunny, green, quiet,
noisy, cold, warm, cosy, modern, funny, fantastic etc.
Forma tekstu:
1) wprowadzenie – podanie nazwy wybranego miejsca/obiektu;
2) opis wyglądu, funkcji miejsca/obiektu, historii itp.
3) uzasadnienie wyboru, ocena;

- kl. 6 List do kolegi/koleżanki z Wielkiej Brytanii opisujący Rzeszów i zachęcający do odwiedzenia
miasta
Przydatne formy czasów: Present Simple (teraźniejszy prosty), Present Continuous (teraźniejszy
ciągły) oraz Past Simple (przeszły prosty).
Słowniczek:
czasowniki i zwroty: to be, there is/there are, like, like + verb -ing, enjoy, spend time, go, sit, watch,
can, must, should, come, see, listen, have, have a rest, stay, visit, see, travel, sunbath, swim, buy, to
be + interested in/keen on/fond of/crazy about/, My favourite place in Rzeszów is… The best place in
Rzeszów is… etc.
rzeczowniki i wyrażenia: city, castle, monument, street, shopping centre, cinema, museum, palace,
river, shop, café, town square, town hall, statue, underground route, hotel, souvenir, ticket, bus,
swimming pool, stadium, Żwirownia Beach, Bulwary Park,  Filharmonic Hall, university etc.
przymiotniki: beautiful, famous, great, nice, wonderful, old, ancient, crowded, sunny, green, quiet,
noisy, cold, warm, cosy, modern, funny, fantastic etc.
Forma tekstu:
1) zwrot do adresata;
2) wprowadzenie, nawiązanie do głównego tematu listu;
3) opis miasta i jego atrakcji;
4) podsumowanie – zachęcenie do odwiedzin;
5) pożegnanie
6) podpis

4. Prace oceniać będzie powołane jury.
5. Wyniki konkursu oraz termin rozdania nagród zostaną przesłane do szkół drogą mailową.

We wszystkich sprawach nieregulowanych regulaminem decyduje jury konkursu.

                                                                                            Grażyna Cisek, Maja Czepurko, Agnieszka Pajęcka


