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ENGLISH WORDS OUT LOUD 

1. English Recitation Contest 

  

 „On earth there is no heaven, 

 But there are pieces of it.” 

 Jules Renard 

1. Organizatorzy: 

Konkurs English Words Out Loud organizowany jest przez ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina 

w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w  

Puławach. 

 

2. Adresaci 

Zapraszamy do konkursu uczniów szkół podstawowych (klas VI – VII), gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, którzy uwielbiają angielski oraz są 

miłośnikami recytacji. 

 

3. Założenia programowe 

Pragniemy rozpropagować ideę uczenia się języka angielskiego oraz poszerzania wiedzy 

o krajach anglojęzycznych przy wykorzystaniu różnorodnych tekstów literackich. 

Zachęcamy do poszukiwania repertuaru inspirowanego nazwą konkursu i mottem. Chcemy 

usłyszeć teksty, dzięki którym przeniesiemy się w świat piękna i magii, a przede wszystkim 

będziemy mogli uruchomić naszą wyobraźnię. Zadaniem uczestników jest 

zaprezentowanie repertuaru z zakresu literatury krajów anglojęzycznych, pochodzący z 

dowolnego okresu literackiego. Proponujemy sięgać nie tylko po poezję, lecz również 

poszukać inspiracji w prozie np. we fragmentach baśni, bajek itp. 
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Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór prozatorski lub poetycki. 

Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji – do 5 min. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania zbyt długich prezentacji. 

4. Kryteria oceny 

Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez organizatora konkursu według ustalonych 

kryteriów: 

- wybór i dobór tekstu 

- dostosowanie tekstu do możliwości recytatora 

- interpretacja utworu  

- kultura słowa 

- ogólny wyraz artystyczny 

 

5. Nagrody 

Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych: 

- uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej 

- uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej i II klasy Gimnazjum 

- uczniowie klasy III Gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych 

Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Werdykt Jury jest niepodważalny. 

 

6. Organizacja i terminy 

Szkoła może zgłosić jednego wykonawcę w każdej kategorii wiekowej. 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 23 marca 2018 r. na załączonej 

karcie drogą mailową na adres: konkurs@zsonr2.pl (w tytule prosimy o wpisanie konkurs 

http://www.zsonr2.pulawy.pl/
mailto:sekretariat@zsonr2.pulawy.pl
mailto:konkurs@zsonr2.pl


Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach 

 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina 

 24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 11 

 tel. (081) 458 66 40, fax. (081) 888 31 34 

 www.zsonr2.pl, e-mail: sekretariat@zsonr2.pulawy.pl 

 

 

 

recytatorski).  

Zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę.  

Przesłuchania recytatorów odbędą się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Puławach w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina o godz. 9:00. Uczestnicy otrzymają 

zawiadomienie o zakwalifikowaniu do konkursu drogą mailową na adres szkoły.  

Informacji na temat konkursu udzielają: 

Anna Hentel tel: 535 090 703 

Anna Nowosadzka tel: 722 222 269 

Info: www.zsonr2.pl/ 
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KARTA UCZESTNIKA 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu zgłaszam swój udział 

Imię    ____________________________   Nazwisko  ____________________________  

Klasa  ____________________________   Wiek  ________________________________ 

Nazwa Szkoły, adres, telefon, email  __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Powiat  ____________________________ Gmina  _______________________________ 

Imię i Nazwisko Opiekuna/Instruktora  ________________________________________ 

Adres email i telefon Nauczyciela  ____________________________________________ 

Repertuar – Autor/Tytuł  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Udział recytatora w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć 

oraz filmu w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej organizatorów.  

 

 

Data i podpis 

____________________________ 
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