SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI KLAS IV-VI
Eliminacje szkolne Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 4 – 6 odbyły się 7 stycznia
2016r. Celem konkursu jest popularyzowanie poezji, rozbudzanie wrażliwości na jej piękno, a także
promowanie dziecięcych talentów scenicznych. Konkurs poprzedzony był Warsztatami
recytatorskimi prowadzonymi przez przyjaciela naszej szkoły pana Roberta Dudzika, aktora Teatru
Miejskiego im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. W trakcie warsztatów dzieci uczyły się jak pracować
głosem, jak prawidłowo wymawiać tekst, jaką postawę obierać podczas recytacji i jak zapanować nad
tremą. Warsztaty bardzo podobały się uczniom.

Konkurs odbył się w czwartek, 7 stycznia. Udział w konkursie wzięło 22 uczniów ze
wszystkich klas 4 – 6. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli języka polskiego.Tematyka
utworów była bardzo różnorodna. Jury w składzie –nauczyciele języka polskiego – Maria
Słodkiewicz, Jagoda Przędzielwska i mama pani Nowińska - oceniało dobór tekstu i interpretację,
kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Zdaniem jury poziom, jaki prezentowali uczniowie, był
wysoki. Przyznano cztery równożędne miejsca uczniom, którzy będą reprezentowali szkołę
w eliminacjach miejskich i wyróżniono jeszcze dwoje uczniów.
Zwycięzcy według alfabetu:
Hieronim Chrzan z klasy VIa
Maja Nowińska z klasy Vb
Marta Pawlik z klasy VIa
Anna Szota klasa VIa
Wyróżnienia otrzymali:
Gracjan Furman z klasy IV a
Magda Getka z klasy V a
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie , a zwyciężczyniom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

15 stycznia 2016 roku odbył się Miejski Konkurs Recytatorski w MDK w Jeleniej Górze.
W konkursie wzięli udział nasi laureaci: Hieronim Chrzan, Maja Nowińska, Marta Pawlik i Ania
Szota. W tym roku konkurs oceniało profesjonalne jury, w którego składzie znależli się aktorzy teatru
i nauczyciele języka polskiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie jeleniogórskich szkół
podstawowych recytowali wiersze o bardzo zróżnicowanej tematyce, jednak repertuar zdominowany
został przez wiersze trudne, poważne i bardzo „dorosłe”. Nasi uczniowie zaprezentowali się
koncertowo, czego wynikiem są ich sukcesy. Maja Nowińska zajęła I miejsce w Miejskim Konkursie
Recytatorskim i tym samym została zakwalifikowana do etapu powiatowego, a Hireonim Chrzan
został wyróżniony.
Jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni za wspaniałe reprezentowanie naszej szkoły. Trzymamy kciuki
i życzymy dalszych sukcesów.

