VII SZKOLNY KONKURS POEZJI I PROZY ROSYJSKIEJ

Dnia 09. 11. 2016 roku w naszej szkole odbył się VII Szkolny Konkurs Poezji
i Prozy Rosyjskiej.
Każdy uczestnik zaprezentował wybrany utwór w języku rosyjskim.
Zmagania konkursowe rozpoczęły się o godz. 9.40 w czytelni naszej szkoły.
Wszystkich zebranych serdecznie przywitała Pani dyrektor Jolanta Rycyk.
Jury w składzie:
− pracownik naukowy UMCS w Lublinie – Pan Artur Sadecki,
− nauczyciel języka polskiego Pani Anna Furmanek,
− nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Oleszek
oceniało poprawność językową uczestników, interpretację utworu oraz ogólny wyraz
artystyczny.
Po wszystkich występach jury udało się na naradę. W czasie przerwy uczniowie na
widowni mieli możliwość obejrzeć bajki rosyjskie.
Po przerwie zostały ogłoszone wyniki. Jury podkreśliło wysoki poziom językowy
i artystyczny wszystkich uczestników konkursu.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce zdobyła Katarzyna Borowy, która zaprezentowała utwór pt. „Мальчик,
которому больно” A. Лихановa,
II miejsce zajął Miłosz Sadowski z wierszem „Я помню чудное мгновение”
А. Пушкинa
W kategorii liceum:
I miejsce zajął uczeń klasy IIIb Oskar Furlepa, który recytował wiersz
„Предчувствие” A. Puszkina
II miejsce zdobyła Olga Różańska z wierszem „Желание славы” A. Puszkina
III miejsce ex quo zajęli: Paweł Ożga („Зимнее утро” A. Puszkin) i Katarzyna Maciocha
(„Бесы” A. Puszkin).
Jury zdecydowało również wręczyć wyróżnienie Mateuszowi Kowalowi za piękną
recytację wiersza A. Puszkina pt. „Слeзa”.

Uczestników do konkursu przygotowały nauczycielki języka rosyjskiego – Pani
Barbara Borowy i Pani Dorota Marczak.
Wysoki poziom językowy i artystyczny uczestników konkursu oraz miła atmosfera
na długo pozostaną w pamięci wszystkich zebranych.
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Celem konkursu jest popularyzacja języka rosyjskiego oraz kultury rosyjskiej wśród
uczniów oraz rozwijanie zainteresowań. Ponadto konkurs stwarza możliwość uczniom
zaprezentowania swoich umiejętności nie tylko językowych, ale także artystycznych.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konkursu w galerii szkoły.

Zwycięzca w kategorii liceum – Oskar Furlepa

Zwyciężczyni w kategorii gimnazjum: Katarzyna Borowy

