SZKOLNY KONKURS RECYTACJI I ŚPIEWU
„POLSKA W MOIM SERCU”

REGULAMIN
1. Szkolny Konkurs Recytatorski „Polska w moim sercu” jest organizowany w ZSO nr 5 im. J.F.Kennedy’ego w
Bytomiu i przeznaczony dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu, czyli SP nr 26, Gimnazjum nr 14 i
VIII LO.
2. Konkurs organizowany jest w ramach szkolnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę.
3. Konkurs odbędzie się 9 listopada 2018 roku na szkolnej scenie.
4. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie wszystkich klas ZSO nr 5 w Bytomiu.
5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a. Nauczyć się na pamięć polskiego wiersza o tematyce patriotycznej (można skorzystać z podpowiedzi na
końcu niniejszego regulaminu) lub nauczyć się piosenki o tematyce patriotycznej .
b. Zgłosić chęć udziału w Konkursie (zgłoszenia przyjmują P. Anna Meiser w Sali 101 b lub P. Justyna Janicka
w bibliotece szkolnej). Zgłosić się można do 29 października 2018 r.
c. Wystąpić na szkolnej scenie w dniu 9 listopada 2018 r. (czyli podczas szkolnych obchodów Święta
Niepodległości).
6. Uczestnika może także wytypować klasa wraz z wychowawcą i/ lub nauczycielem języka polskiego.
7. Uczestnikom i zwycięzcom zostaną wręczone i dyplomy, i nagrody.
8. Dodatkową korzyścią będą oceny celujące z języka polskiego oraz punkty do oceny z zachowania.
9. Co oceni Jury?
a. Dobór repertuaru (czy wybraliście odpowiedni utwór?).
b. Opanowanie pamięciowe tekstu.
c. Interpretację tekstu na scenie.
d. Ogólne wrażenia artystyczne ( w tym także odpowiedni ubiór).
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, klasa) i zdjęć w celach związanych z popularyzacja i organizacja konkursu.
Podpowiedzi :
„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” Wisława Szymborska
„Barwy ojczyste”Czesław Janczarski
„Co to jest Polska?”Czesław Janczarski
„Kto Ty jestes? Polak mały!”Władysław Bełza
„Polska”Antoni Słonimski
„Twój dom”Wanda Chotomska
„Moja mała Ojczyzna” Joanna Białobrzeska
„Tu wszędzie Polska” Tadeusz Kubiak
„Pieśń o fladze” Konstanty Ildefons Gałczyński, 1944
„Żeby Polska była Polską” Jan Pietrzak
„Taki kraj” Jan Pietrzak
„Hej, chłopcy, Bagnet na broń” Krystyna Krahelska
„Bagnet na broń” Władysław Broniewski
„Oblicze Ojczyzny” Tadeusz Różewicz i inne

