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                    „Kolęda z klasą”  

 

I. Warunki uczestnictwa. 
 Kwalifikacji do konkursu dokonują wychowawcy poszczególnych klas. 

 W konkursie biorą udział wszystkie klasy IV,V,VI,VII,VIII  

 Uczestnicy konkursu prezentują jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim. 

 Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut. 

 Wykonawcy mogą wykorzystać swój podkład muzyczny zapisany na pendrive lub 

wystąpić z własnym akompaniamentem. 

 
III. Termin i miejsce przeglądu. 
Dnia 12 i 13 grudnia 2019r. - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie  w auli 

– blok C. Prosimy o punktualne przybycie na aulę. 

 

Dnia 12 grudnia 2019r. zapraszamy: 

3 godz. lekcyjna- klasa 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g 

4 godz. lekcyjna – klasa 7a, 7b, 7c, 7d 

5 godz. lekcyjna – klasa 8a, 8b, 8c, 8d 

 

Dnia 13 grudnia 2019r. zapraszamy: 

1 godz. lekcyjna – klasa 4a,  4b,  4c,  4d 

4 godz. lekcyjna - klasa 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f 

IV. Warunki zgłoszenia. 
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Zgłoszenia (klasa, tytuł kolędy lub pastorałki) należy dokonać u p. Małgorzaty Cudny  

do dnia 9 grudnia 2019r. 

IV. Ocena i nagrody: 
 1. Jury oceniać będzie: 

      - dykcję,  własną interpretację kolęd, muzykalność; 

      - poczucie rytmu, czystość wykonania; 

      - dobór repertuaru i podkładu muzycznego do możliwości głosowych wykonawcy; 

      - poprawność repertuaru (utwór będący zgodny z definicją kolędy lub pastorałki); 

      - ogólny wyraz artystyczny. 

Mile widziany występ klasy z wychowawcą! 

 

V.  UWAGI ORGANIZACYJNE 
Dnia 20 grudnia 2019r. podczas Szkolnej Uroczystości Wigilijnej nastąpi:  

1. Uroczyste rozdanie nagród dla najlepszych zespołów. Na laureatów I miejsca z każdej                

grupy wiekowej czekają nagrody Dyrektora p. Lidii Kołakowskiej.  

2. Prezentacja dorobku artystycznego -  wystąpią 2 najlepsze klasy -  wytypowane przez                

Jury - spośród laureatów i zaprezentują swój repertuar dla całej społeczności szkolnej. 

3. Konkurs  - JAKA TO KOLĘDA? 

Wychowawcy klas proszeni są o wytypowanie jednego ucznia, który będzie reprezentować 

klasę w konkursie. Zgłoszenia (klasa, imię i nazwisko ucznia) należy dostarczyć                                             

do  p. Małgorzaty Cudny do dnia 9 grudnia 2019r. 

 
VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpienia wykonawców. 

2. Wykonawca, który nie wystąpi w wyznaczonym dla niego czasie nie może rościć sobie prawa 

do występu.    

5. Organizator zapewnia nagłośnienie (4 mikrofony), keyboard oraz możliwość odtworzenia 

podkładu muzycznego z pendrive (zaopatrzonego w następujące dane: imię i nazwisko 

właściciela lub klasa, tytuł utworu). 

 6. W celu sprawnej organizacji prosimy o punktualne przybycie. 
 7. Do dnia 9 grudnia 2019r. należy dostarczyć podkład muzyczny ( do p.  Małgorzaty Cudny). 
 

Udział w „II Szkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – Kolęda z klasą” będzie 
wysoko punktowany w Konkursie SU o „Puchar Dyrektora Szkoły”.                                                  
 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY I   ŻYCZYMY  SUKCESÓW   
Organizator  

II Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek – Kolęda z klasą 

Małgorzata Cudny 


