ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W BYDGOSZCZY
TEL. (52) 343-66-67 FAX (52) 343-65-95 NIP 554-215-96-27

www.liceumxv.edu.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w Bydgoszczy zaprasza
do udziału w V edycji międzyszkolnego konkursu recytatorskiego w języku angielskim LET
YOUR SOUL SPEAK.

CELE KONKURSU
Cel główny:
Głównym celem konkursu recytatorskiego jest rozwijanie zainteresowań teatralnych,
możliwość artystycznego wyrażania siebie, swoich emocji i wizji scenicznych oraz
przybliżenie twórczości pisarzy i poetów angielskich i amerykańskich różnych okresów
literackich.
Cele szczegółowe:


Rozwijanie zainteresowań poezją i prozą anglojęzyczną,



motywowanie do poznawania twórczości pisarzy i poetów angielskich i amerykańskich,



kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania dziedzictwa kultury innych narodów,



promocja uczniów zdolnych artystycznie,



kształtowanie umiejętności autoprezentacji,



świadome wykorzystanie własnych możliwości, umiejętności oraz zdolności uczniów,



kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania działań,



poznanie swoich mocnych i słabych stron,



przełamywanie stereotypów.

Informacje ogólne:



Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Bydgoszczy i okolic.
Konkurs odbędzie się w czwartek, tj. 11 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół nr 5
Mistrzostwa Sportowego, przy ulicy Berlinga 13 w Bydgoszczy.

Regulamin konkursu








Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 5 uczniów.
Uczestnicy w konkursie występują indywidualnie.
Każdy uczestnik musi przygotować i zaprezentować wybraną formę: fragment prozy lub
poezji o dowolnej tematyce.
Czas trwania recytacji maksymalnie 3 minuty.
Ocenie podlegać będzie: prezentacja i poprawne zapamiętanie tekstu, interpretacja, dykcja,
gestykulacja, wyrazistość i poprawność wymowy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 grudnia 2014 r.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko pisemne: listownie, faksem lub e-mailem na adres szkoły:

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
ul. gen. Berlinga 13
85-796 Bydgoszcz
tel.(0-52) 343-66-67
fax (0-52) 343-65-95
e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl
lub na adres e-mail jednego z organizatorów: margaretka76k@interia.pl .


W zgłoszeniu należy uwzględnić: nazwę konkursu, nazwę szkoły, imiona i nazwiska
uczestników, przygotowaną formę oraz nazwisko i numer kontaktowy nauczyciela
przygotowującego uczniów.

Organizatorzy:
Joanna Pliszka

pieczątka szkoły

Małgorzata Kowalska

Karta zgłoszenia
Zgłaszam
………………………………
ucznia/uczniów
ze
szkoły
………………………………………………………………
do
udziału
w
V
międzyszkolnym konkursie recytatorskim w języku angielskim Let your soul speak.
l.p.

Imię i nazwisko ucznia

1.

2.

3.

4.

5.

Nauczyciel prowadzący:
nr kontaktowy:
adres e-mail:

forma

tytuł utworu, autor

