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Онлайн информация за
Spelling Bees
По-долу са връзки към различни
английски езикови състезания по
правопис в целия свят:
h t t p : / / w w w. s p e l l i n g b e e . c o m / Официалният сайт на Скрипс
Национален „Spelling Bee”
http://www.marrsspellingbee.com/ - Това
състезание по правопис започва през
2003 г. за учениците от Азия. В момента
над 3 милиона ученици участват на
местно ниво в повече от 1000 училища.
Такива състезания се провеждат на
такива места като Индия, Непал и Китай.
http://www.timesspellingbee.co.uk/ - Това
състезание започва във Великобритания
през 2008 г. в училища от Англия, Уейлс,
Шотландия и Северна Ирландия.
http://www.dawnspellingbee.com/ - Това
състезание е било проведено в Пакистан
от 2005 г. до сега
http://www.southasianspellingbee.com/
По-долу са връзки към различни новини,
клипове видео на Scripps National Spelling
Bee:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=SnKKpsuuF80&feature=related
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=ShI53aLLLyY&feature=related
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=P2w3W5kbOzw&feature=player_embed
ded

Какво е „Spelling Bee”?
Spelling Bee е състезание, при което състезателите спелуват, т.е произнасят, различни
думи буква по буква. Ако състезателят спелува думата правилно, той продължава
състезанието и преминава в следващия кръг, за да се състезава с другите участници.
Ако спелуването е неправилно, състезателят отпада. Spelling Bee е състезание с
елиминиране, тъй като последният останал състезател се обявява за победител.
Защо наричаме състезанието по спелỳване (произнасяне буква по буква) Spelling Bee?
Съществуват няколко теории защо думата “bee” се свързва със състезанието по
спелуване. Думата за “пчела” на английски е “bee”. Мнозина считат, че начинът, по
който хората общуват един с друг, прилича на начина на взаимодействие между
пчелите. Напоследък, обаче, учените отхвърлят тази теория и приемат, че думата „bee”
произлиза от старата английска дума “bene”, която означава „молитва” или „ услуга”, и
е свързана с по-известната дума “boon” със значение „благодат”. Други предполагат,
че думата „bee” е съкратена форма на английската дума “been” , която озчначава
„доброволна помощ, оказана от съседи, при изпълнение на дадена задача”. Очевидно
няма съгласие по отношение на произхода на думата “bee” във фразата “spelling bee”,
но пчелата традиционно остава емблема на състезанието. 1
В Съединените щати състезанието се провежда ежегодно от организацията Scripps и
затова е извeстно като Scripps National Spelling Bee. Първото състезание Scripps
National Spelling Bee е било проведено през 1925 г. само с девет участници. Оттогава
броят на участниците се е увеличил многократно до 11 милиона американски
ученици. За поплулярността на състезанието свидетелства фактът, че са издадени
много справочници и помагала за участниците и то се предава по големите
телевизионни канали. През 2010 г. състезанието се проведе в 10 кръга, най-младият
участник беше на 8 години, а победителката Анамика, 14-годишна ученичка от
индийски произход, заедно с титлата получи награда от 40 хиляди долара.
Много други страни, като Великобритания, Канада, Армения, някои
държави в Азия, също провеждат местни състезания по спелуване.
1 “Origin

of the Term Spelling Bee”, Scripps National Spelling Bee, http://
www.spellingbee.com/origin-term-spelling-bee, 2010. All information regarding the
Scripps National Spelling Bee is cited from this source.
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Правила за провеждане
на училищно състезание

Националното състезание по спелỳване (буквуване)
правила и насоки

Учениците трябва да са на възраст между 9 и 14
години и да са от четвърти до седми клас, но да
не са завършили седми клас (за целта е
необходимо участникът да представи
ученическа лична карта или бележник).
В състезанието могат да участват до 25 ученика
от училището.
Водещият извиква номера на първия участник.
Участникът застава прав до стола си или отива
до микрофона, ако има такъв.
Дикторът произнася думата бавно и високо.
Състезателят повтаря думата на диктора, преди
да я спелỳва (произнесе по букви).
Състезателят разполага с 2 минути и 30 секунди,
за да спелỳва думата.
В рамките на това време състезателят може да
поиска дикторът да повтори думата или да я
обясни.
Щом като състезателят започне да спелува
думата, той не може да поправи вече сгрешена
буква.
Но състезателят може да прави паузи, да
започне да спелува думата отначало, като
произнесе отново всички букви от началото на
думата в същия ред, в който вече ги е спелувал.
След като свърши, състезателят произнася
отново думата, за да покаже, че е приключил
спелуването.
Състезателите могат да използват британския
или американския варианти на английския език
Състезателите трябва да използват правилните
названия на буквите. Произнасяне на самия звук
не се допуска и води до дисквалификация.
Ако дикторът реши, че думата е спелувана
правилно, той казва на състезателя „Вярно” и
състезателят сяда на мястото си. Ако има
грешка, дикторът казва „Грешка” и състезателят
сяда при дисквалифицираните участници или на
своето място, като преди това е свалил номера
си.
Основните правила на състезанието важат,
докато останат двама участници.

Раздел Б:
Когато останат двама участници в състезанието
Правилата за елиминация по време на състезанието
се променят малко, когато останат двама
състезатели.

Състезанието трябва да се проведе
между 26-30 Март, 2012

1.

Първият участник получава дума за спелуване.
Ако той сгреши при спелуването, не отпада, а
другият участник спелува същата дума. Ако
вторият участник я спелува правилно, той/тя
по-лучава нова дума. Ако
спелува и нея
правилно, вторият
участник се обявява за
победител.
Ако вторият участник спелува правилно първата
дума, но сгреши новата, на ред е първият
участник. Ако той я спелува без грешкя,
получава нова дума и при
правилно спелуване се
обявява за победител.
3.Ако първият участник
сгреши думата и вторият
участник също я сгреши,
тогава първият участник
получава нова дума и
състезанието продължава.
4.Т а к а о п и с а н и я т п р о ц е с
продължава, докато се обяви победител.
Решенията на водещия и на диктора са
окончателни и не се обжалват
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ВАЖНО: Участник или зрител, уличен в подсказва-не
или опит за подсказване, ще бъде дисквалифи-циран
или отстранен.
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Дисквалификация има в случаите, когато:
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Състезателят сгреши в спелуването на думата
(само при общите правила в раздел А)
Състезателят наруши правилата на състезанието
Състезателят не успее да спелува думата за
определеното време;
Състезателят не изпълни нареждане на
официално лице, като водещия или диктора
Когато водещият или дикторът имат
основателна причина.
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Състезанията се организират от училищеорганизатор и учител-координатор от
съответното училище. Учителят – координатор е
официалния домакин на състезанието.
Диктор на състезанието може да бъде
доброволец от Корпуса на мира или човек, за
когото английския е роден език.
В деня на състезанието, българският представител
и доброволецът трябва да се уверят, че:
• всеки участник има номер, който трябва да
носи на своите дрехи
• участниците са подредени във възходящ
цифров ред
• стаята разполага с места за участници, които са
дисквалифицирани
• българският представител и доброволецът
разполагат със: списък с думите, които ще се
използват; английско-български речник; копие
от Официалния правилник на Националното
състезание по правопис.
Състезанието трябва да започне навреме.
Най-напред водещият прочита високо и ясно
Официалните правила на Националното
състезание Spelling Bee.
Състезанието започва след като са прочетени
Официалните правила и учителят - координатор
е заел мястото си до диктора.
Учителят - координатор и дикторът седят с лице
към състезателите, но далеч от публиката.
Състезанието е отворено за публика.
Състезанието провежда на място, което е
одобрено от училището, учителя – координатор
и/или доброволеца/диктора.
Датата, времето и мястото на състезанието се
определят от домакините—училището,
учителите, българският водещ съвместно с
доброволеца.
Няма специални изисквания към облеклото, но то
трябва да бъде прилично.
Водещият осигурява аудио запис на състезанието
и извиква състезателите по номера.
Резултатите трябва да бъдат представени
до 4 Април 2012 г
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