SZKOLNY KONKURS POEZJI I PROZY ROSYJSKIEJ

Dnia 18. 11. 2014 roku w auli naszej szkoły odbył się V Szkolny Konkurs Poezji
i Prozy Rosyjskiej.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 18 uczniów: 8 uczniów gimnazjum i 10
uczniów liceum. Każdy uczestnik zaprezentował wybrany utwór w języku rosyjskim.
Konkurs rozpoczął się o godz. 11. 30 w auli naszej szkoły.
Wszystkich uczestników, uczniów na widowni i nauczycieli serdecznie przywitała
dyrektor szkoły Pani Jolanta Rycyk.
Jury w składzie:
− dyrektor szkoły Pani Jolanta Rycyk,
− nauczyciel bibliotekarz Pani Jadwiga Oleszek,
− nauczyciel języka rosyjskiego Pani Dorota Marczak
oceniało poprawność językową uczestników, interpretację utworu oraz ogólny wyraz
artystyczny.
Po wszystkich występach jury udało się na naradę. W czasie przerwy uczniowie na
widowni mogli wysłuchać rosyjskich piosenek w wykonaniu uczennicy klasy II e Magdy
Koman.
Po przerwie przewodnicząca jury Pani Jolanta Rycyk ogłosiła wyniki. Jury
podkreśliło wysoki poziom językowy i artystyczny wszystkich uczestników konkursu.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce zajęła Katarzyna Maciocha – uczennica klasy III b gim.
II miejsce zajął Paweł Ożga – uczeń klasy II b gim.
III miejsce otrzymał Maciej Czerw z klasy II b gim.
W kategorii liceum:
I miejsce jury przyznało Magdalenie Harasiuk z klasy III k
II miejsce zajęła Anna Ksiądz – uczennica klasy II k
III miejsce ex aequo zajęły Dominika Polak z klasy IIIk oraz Monika Siembida
z klasy II i.
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, a zwycięzcy dodatkowo
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.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konkursu w galerii szkoły.
Dorota Marczak
nauczyciel języka rosyjskiego

