Spelling Bee 2018 в Пето средно училище
“Георги Измирлиев”, Благоевград
На 01.03. 2018 г. се проведе училищният кръг от Осмото
национално състезание по правопис на английски език Spelling
Bee.
Spelling Bee е традиционно американско състезание, в
което участниците спелуват (от англ. spelling), т.е. произнасят
буква по буква различни думи на английски език. Целта на
състезанието е да повиши интереса на учениците към
изучаването на английски език, да обогати речниковия им запас, да подобри правописа им,
както и умението им да се представят пред публика .
Това е първият етап от надпреварата, който се провежда от 24 февруари до 2 март
2018 г. в 311 училища в цялата страна. В него тази
година участват над 6600 ученици.
В нашето училище участваха 25 ученици от
4, 5 и 6 клас. Състезателите спелуваха думи,
подбрани от предварително обявен списък с 500
думи. Това не е
лека задача. Участниците
показаха, че са положили големи усилия, защото
успяха да се справят с много думи, които имат
сложен правопис.
Задоволство
от
представянето
на
учениците изрази тазгодишният диктор Робърт
Гарднър, студент в Американски университет в
България. Сърдечно му благодарим за участието в
състезанието. Неоценима е помощта и на г- жа Мария Петрова, родител на наша ученичка и
служител в Американски университет в България, която за пореден път ни оказва съдействие.
Благодарим на AUBG и за подаръците, които зарадваха нашите състезатели.
Гости на състезанието тази година бяха г- жа М. Насина и г- жа М. Янева, ръководители
на клубове по проекта „Твоят час”, които представиха презентация, която показва моменти от
подготовката за състезанието на членовете на клуба „Да спелуваме заедно” с ръководител Р.
Герганова. Състезателите бяха подкрепени от г- жа Даниела Цветанова, пом.- директор по
УД, г- жа Анка Стоицова, кл. ръководител на 4б клас, както и от родители и съученици на
състезателите.
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След оспорвана битка в 17
рунда бяха излъчени двамата
претенденти за участие в регионалния
кръг на
Осмото национално
състезание по правопис на английски
език Spelling Bee. Михаела Петрова от
6б клас се класира на първо място в
училищния кръг, а Божан Попов от 5а
клас остана втори. И двамата ученици
имат
право
да
участват
на
регионалното състезание, което ще се
проведе на 24 март 2018 г.
Пожелаваме им успех! Вярваме, че
нашите шампиони
ще представят
достойно училището на следващия етап от надпреварата по спелуване.
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