Quiz “Smart Kids”
Позакласний захід з англійської мови для учнів 7-го класу.
Мета: - перевірити базові знання учнів про Велику Британію;
- розширити знання учнів про країну, мову якої вивчаємо;
Тур 1. Розминка.
- Яких видатних людей Британії ви знаєте?
- Які визначні місця Британії вам відомі?
- Які цікаві факти про Британію ви читали?
Тур 2. Дружній бокс.
Назвати види фільмів, з яких ми можемо дізнатися про Британію. (англ. мовою)
Тур 3. Запитання-відповідь.
Завдання: діти відповідають на питання, за що їм нараховуються бали. У підсумку визначається
переможець.
1.Яка повна офіційна назва Великобританії? (Об’єднане Королівство Великої Британії і Північної
Ірландії).
2. З яких частин складається Об’єднане Королівство? (Англія, Шотландія, Уельс, Північна
Ірландія).
3. Яка найстаріша частина Лондона? ( Сіті).
4. Що є квітковим символом Уельсу? ( Нарцис).
5. У якої частини Об’єднаного Королівства символ – конюшина? (Північна Ірландія).
6. Назвіть національний символ Шотландії? (Волинка, кілт).
7. На честь якого племені – завойовника Британії називається частина Об’єднаного Королівства та
мова? ( Англо - сакси (Vст.)).
8. Яка найвища гора Британії? ( Бен Невіс).
9. Яка найдовша річка Британії? (Северн).
10. Який найвідоміший ліс в Англії? ( Шервуд).
11. Який найсухіший сезон в Британії? ( Весна).
12. На скількох островах розташоване Об’єднане Королівство? (Два великих і понад 5 000 малих).
13. Яку частину Об’єднаного Королівства називають « Край пісень» - Land of Songs? (Уельс).
14. Де відбувається коронація англійських королів і королев? (Вестмінстерське Абатство).
15. В якому будинку мешкає королева? ( Букінгельський палац).
16. Яка адреса у Прем’єр - Міністра Великобританії?( Даунінг Стріт, 10).
17. Чим був і є Лондонський Тауер? (Фортецею, палацом, в’язницею, музеєм, обсерваторією).
18. Які легендарні істоти постійно проживають в Тауері Лондона? ( Чорні ворони).
19. Чим прославилась мадам Тюссо? (Створила музей воскових фігур знаменитостей).
20. Що таке Скотланд Ярд? ( Поліцейська служба в Лондоні).
21. Яке місто є батьківщиною Вільяма Шекспіра? (Стретфорт- на –Ейвоні).
22. Як називається відомий лондонський стадіон? (Уемблі).
23. Де проводиться славетний тенісний турнір? (Уімблдон).
24. Якого відомого англійського письменника звуть Чарльз? (Діккенз).
25. Хто відомий як автор « Робінзон Крузо»? (Даніель Дефо).
26. У якому жанрі творив Герберт Джорж Уельс? (Наукова фантастика).
27. Один відомий поет стверджував, що десь залишив своє серце. Хто цей поет і де його серце?
(Роберт Бернс « Моє серце в Верховині»).
28. Хто описав пригоди Джеймса Бонда? (Йен Флемінг).
29. Скільки детективів написала Агата Крісті? (75).
30. Де народився Чарлі Чаплін? (Лондон).
31. Під чиїм керівництвом Британський флот завдав поразки французькому у Трафальгарській
битві? (Адмірал Нельсон).
32. Який британець винайшов перший антибіотик пеніцилін? (Олександр Флемінг).

33. Чим прославився Джон Констебль? (Живописними пейзажами).
34. Яка форма державного правління у Великобританії? (Парламентська монархія).
35. Хто очолює державу Великобританію? ( Королева Елізабет).
36. З яких палат складається Британський Парламент? (Палата Лордів + Палата Общин).
37. Які дві основні політичні партії існують у Великобританії?( Консервативна і Лейбористська).
38. Хто очолює уряд Великобританії? (Прем’єр - міністр).
39. Яка відома британська жінка ввійшла в історію як « Залізна Леді»? ( Маргарет Тетчер).
40. На чому сидить Лорд Канцлер у Парламенті? ( На мішку з вовною).
41. Яка стародавня пам’ятка у Великобританії складається з 30 велетенських сірих каменів?
(Стоунхендж).
42. Коли над Букінгемським палацом в Лондоні майорить Британський прапор? ( Коли королева
вдома).
Тур 4. Квест.
Знайти серед інформації, розміщеної по школі, необхідні відповіді, на швидкість.
1. He painted the picture “Lady in Blue”
(Thomas Gainsborough)
2.He wrote “Twelfth Night” (William
Shakespeare)
3.He invented the first practical telephone.
(Alexander Graham Bell)
4.He wrote “VANITY FAIR”( William
Makepeace Thackeray )
1.He painted the picture “Stonehenge”( John
Constable )
2.He wrote “THE TALE OF PETER
RABBIT”( Beatrix Potter )
3.His best-known achievement is the discovery of
penicillin (Sir Alexander Fleming)
4.He was a founder member of the Beatles. (John
Lennon)

1.He painted the picture “Yellow Square Plus
Quarter Blue”( Petrick Haron)
2.He wrote “THE THIRD MAN “
(Graham Greene )
3.He is considered to be one of the most
important figures of the film industry. (Charlie
Chaplin)
4.She wrote “The Music”( Jane Austen)
1.He painted the picture “Two Reds in Red”(
Petrick Haron)
2.He wrote Mr. KNOW-ALL”
( Somerset W.Maugham )
3.She is the best-selling writer of books of all
time
4.She was well known for her fund-raising work
for international charities.( Princess Diana)

Тур 5. Ідіоми.
Конкурс на кращий переклад ідіом (пишуть на листках, потім зачитують).

Idioms
Read the sentences below and decide what the expressions in bold mean.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

When I realised that everyone was laughing at me, I wanted the ground to swallow me up.
Fay went red as a beetroot when she fell down and started crying in front of her classmate.
I do not want to enter the singing competition because I will only make a fool of myself.
That noise is driving me up the wall. I can`t stand it!
I was lying on the sofa half asleep when the phone rang. I nearly jumped out of my skin!
My friends were laughing their heads off.

Тур 6. Ваш варіант.
Діти повинні придумати свій варіант закінчення історії.
Finish the story
Lucky or unlucky?
It all happened two months ago. It was Monday afternoon and I was walking back home from
school. Suddenly, I saw a black cat. “That`s bad luck,” I thought.

When I got home, I saw the cat again in our garden. I quickly ran outside but it was very windy
and the door closed behind me. I got locked out! ………
Підрахунок балів. Нагородження переможців.
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