REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU:
„KRÓLEWSKI

ORSZAK”

1. Konkurs zorganizowany jest z okazji 135 – tej rocznicy powstania Szkoły.
2. Organizatorem konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana III
Sobieskiego w Gniewie – Maria Dziki i Mariola Górska oraz fundacja
działająca przy naszej szkole, reprezentowana przez Joannę Kaczmarek.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły z klas IV – VII
4. Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji szkolnych, zwrócenie uwagi na
historię miasta, a w szczególności naszej placówki i jej patrona, budowanie
poczucia tożsamości regionalnej oraz rozwój artystyczny młodzieży.
5. Organizator wybiera komisję, która wyłoni laureatów pierwszego etapu, którzy
będą walczyli o zwycięstwo na szkolnym festynie.
6. Decyzja komisji jest nieodwołalna.

Terminy:
1. Wyłonienie laureatów – II tydzień m–ca IX/2019r.
2. Rozstrzygnięcie na festynie z okazji 135–lecia szkoły.
Zasady uczestnictwa:
1. Każda klasa przygotowuje 5 – cio minutową prezentację pt. „Król Jan III
Sobieski z wizytą w szkole”, z podkładem muzycznym i tańcem dworskim.
2. W prezentacji należy wykorzystać podany tekst.
3. Dopuszcza się możliwość własnej interpretacji podanego tekstu.
4. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstu.
5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatorek konkursu
p. M. Dziki i M. Górskiej, zgłoszenia klasy przez obecnego wychowawcę
do końca maja 2019 roku

Kryteria oceniania:
1. Stroje: króla, królowej, dworu, dobosza: 0pkt – 5pkt
2. Scenografia, rekwizyty: 0pkt - 5pkt
3. Taniec dworski, muzyka: 0pkt - 5pkt
4. Rozplanowanie akcji na scenie, ruch sceniczny: 0pkt – 5pkt
5. Wyrazistość przekazu, właściwa dykcja, modulacja głosu: 0pkt – 5pkt
6. Wrażenie artystyczne: 0pkt – 5pkt
Dodatkowe punkty można zdobyć za:


nauczenie się całości na pamięć – 3pkt



własna choreografia tańca dworskiego – 3pkt



samodzielne stworzenie ścieżki dźwiękowej – 3pkt

Nagrody:
Na zwycięskie klasy czeka nagroda pieniężna.

Organizatorzy:
Maria Dziki
Mariola Górska
Joanna Kaczmarek

„KRÓL JAN III SOBIESKI Z WIZYTĄ W SZKOLE”

( Stroje, taniec, muzyka)
W prezentacji należy wykorzystać podany tekst:
Uczeń – Dobosz: ( gra na werblach, lub bębenku)
- Witam zgromadzonych! Jestem doboszem!
Ważną nowinę zaraz ogłoszę:
Dziś w naszej szkole święto się zaczyna!
Jest zaproszona królewska rodzina.
Dobosz ( ponownie gra na werblach)
- Uwaga!!!! Uwaga!!! Uwaga!!!
Jedzie Jan III Sobieski - Król!!!
A za nim cały dwór!!!
Szkoła nasza już od rana
Świeżą zielenią jest przybrana
Barwne w ogródkach kwiaty ścięto,
Bo to dziś u nas wielkie święto!
( pojawia się królewski orszak)
- Witam tak zacnych gości,
Którzy swą wizytą sprawiają nam wiele radości
Cieszymy się, że jesteście z nami
Bardzo gorąco Was zapraszamy!!!
(Król, królowa i cały dwór obchodzą scenę, prezentując swoje stroje, w tle
muzyka. Król i królowa siadają na tronach, a pozostały dwór prezentuje
dowolny taniec dworski. Na zakończenie wszyscy kłaniają się i schodzą ze
sceny.)

