
ZAKRĘT, 2016 

GMINNY KONKURS 

RECYTATORSKI 
„O chlebie” 

Pod patronatem Wójta Gminy Wiązowna 



Chleb w poezji 
 Od czasów starożytnych wszystkie ludy i kultury darzyły chleb niemal religijną czcią   

i szacunkiem. Także w tradycji i kulturze europejskiej chleb znajduje szczególne miejsce. 

Znajduje to odzwierciedlenie w wielu obyczajach, obrzędach, przysłowiach, a także w sztuce 

i literaturze. Realizując w Naszej Szkole program „ Wszystko o chlebie”, chcielibyśmy  

zaprosić uczniów z gminy Wiązowna do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim poezji   

i prozy związanej z tematyką chleba. 

 

Organizator: 

Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Zakręcie 

 

Cele konkursu: 

 odnalezienie o przywołanie chleba jako inspiracji   

     artystów; 

 uwrażliwienie uczniów na sztukę i wyrobienie w nich nawyku interpretacji tekstów  

     wiązanych z chlebem; 

 propagowanie piękna poezji; 

 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności  

     recytatorskich; 

 rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów;  upowszechnianie kultury   

     języka polskiego. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; 

 szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż trzech uczestników ze szkoły    

     podstawowej i z gimnazjum; 

 każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji dwa utwory (dowolnie   

     fragmenty prozy lub wiersze, których tematyka związana jest z chlebem) ; 

 wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór, w przypadku wątpliwości jury może poprosić   

     o recytację drugiego. 

 

Przebieg konkursu: 

Eliminacje szkolne- do 15 kwietnia 2016 r. należy przesłać (lub dostarczyć osobiście)   

karty zgłoszeniowe na adres: 

Str. 2 GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 



 

Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Zakręcie 

ul. Szkolna 11 

05-077 Warszawa Wesoła 

 

z dopiskiem GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „Chleb w poezji” 

 

lub przesłać e-mailem: sekretariat@szkola-zakret.pl 

 

Finał odbędzie się 20 maja 2016 r. z okazji zbliżającej się rocznicy śmierci  

Cypriana Kamila Norwida (Patrona Naszej Szkoły) w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym   

w Zakręcie. 

 

Jury/ nagrody: 

 komisję konkursową powołuje Organizator; 

 ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu   

     oceny przez jury; 

 dla wyróżnionych  przewidziane są nagrody, które zostaną wręczone  23 września 2016 r.  

     podczas Odsłonięcia Ławeczki Norwida w 195 rocznicę urodzin poety, 85 rocznicę   

     istnienia szkoły i 15 rocznicę nadania imienia Cypriana Kamila Norwida i wręczenia   

     sztandaru Szkole Podstawowej w Zakręcie, 

 decyzja jury jest niepodważalna.  

 

Jury dokona oceny prezentacji według następujących 

kryteriów: 

 dobór repertuaru; 

 znajomość tekstu; 

 interpretacja utworu (tempo, intonacja); 

 kultura słowa; 

 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny); 

ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury przeglądu. 

 

Uwagi: 

regulamin konkursu dostępny jest również na stronie: www.szkola-zakret.pl  

Informacji na temat konkursu udzielają osoby bezpośrednio odpowiedzialne: 

Natalia Maciak, Anna Smoderek, Justyna Chłopik 
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Imię i nazwisko uczestnika 

…................................................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły 

…................................................................................................................................... 

Numer telefonu szkoły 

…................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela- instruktora przygotowującego recytatora 

…................................................................................................................................... 

Tytuły recytowanego tekstu 

…..................................................................................................................................... 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  




