
                     ZAPROSZENIE 
do udziału 

w VI  POWIATOWYM KONKURSIE 
OTO ZWIERZ!!! 
pod honorowym patronatem  

               burmistrza Miasta Świdnika – Waldemara Jaksona 
starosty Powiatu Świdnickiego – Mirosława Króla 

  
 Mamy zaszczyt po raz kolejny zaprosić uczniów klas VI szkół podstawowych 
Miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego do wzięcia udziału  w konkursie                          
OTO ZWIERZ!!! Tematem przewodnim wszystkich kategorii są zwierzęta. 
 
Tegoroczna edycja odbędzie się 25 maja 2012 roku (piątek) o godz. 930 w Zespole 
Szkół nr 2 w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich przy  
ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku 
PROSIMY O ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW DO 20 MAJA 2012 ROKU. 
 
 ZACHĘCAMY  ZATEM  DO  UDZIAŁU  w KATEGORIACH: 
 
 RECYTACJA 
 

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie jednego utworu lirycznego o tematyce 
związanej ze zwierzętami lub fragmentu prozy. Jury ocenia dobór repertuaru, jego 
wartość artystyczną i dostosowanie do możliwości recytatora, poprawność dykcyjną,  
a także interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.  

Prosimy o zgłaszanie uczestników do 20 maja 2012 roku listownie lub za 
pomocą poczty elektronicznej (prosimy o podanie nazwiska i imienia ucznia, klasy, 
adresu szkoły, a także utworu, który uczestnik zaprezentuje oraz danych osobowych 
instruktora). 
 
 KATEGORIA LITERACKA 
 
Na konkurs należy nadesłać (lub złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 3  

w Świdniku) 1 wiersz lub opowiadanie (do 2 stron wydruku komputerowego, czcionka 
Times New Roman, wielkość 12 pkt, nigdzie dotąd niepublikowane) w trzech 
egzemplarzach w maszynopisie. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), to samo 
godło należy napisać na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i 
nazwiskiem autora, szkołą, imieniem i nazwiskiem opiekuna. Termin nadsyłania / 
dostarczenia prac – 20 maja 2011 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o 
wynikach konkursu.  

 
 
 
 
 



 KATEGORIA – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 
 
Uczestnik przygotowuje prezentację multimedialną MÓJ PRZYJACIEL 

ZWIERZ w programie Power Point. Prezentacja powinna zawierać do 15 slajdów                  
o tematyce zgodnej z ideą konkursu.  
 
 KATEGORIA FOTOGRAFICZNA 

 
Zachęcamy do nadsyłania pocztą lub przynoszenia do 2 sztuk wydrukowanych lub 

wywołanych odbitek fotografii zwierząt domowych. Prace należy opatrzyć godłem 
(pseudonimem), to samo godło należy napisać na dołączonej kopercie zawierającej 
kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, szkołą, imieniem i nazwiskiem opiekuna 
Termin dostarczania zdjęć – do 20 maja 2011 roku. 
 
 
 

GIMNAZJUM NR 3 im. Noblistów Polskich 
UL. JARZĘBINOWA 6 

21 – 040 ŚWIDNIK 
TEL. SZKOŁY (081) 468 – 89 – 65 

 
  e - mail kontaktowy: 

biblioteka_g3swidnik@o2.pl    
 
 
 

 
Z poważaniem organizatorzy: 

Urszula Cygan 
Izabela Koczkodaj 

Monika Lechnio – Lewicka 
Agnieszka Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                              KARTA ZGŁOSZENIA  

do udziału 
W VI POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM   

OTO ZWIERZ!!! 
 

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa: 

......................................................................................................................................................................... 

2. Nazwa, adres i numer telefonu szkoły: 

.............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

3. Utwór do recytacji: 

Autor............................................................................................................................................................................... 

Tytuł …………………………………………………………………………………………………….. 

4. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna (tel. kontaktowy): 

............................................................................................................................................................................ 

.................................................. 
                                                                                                                                   (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)   

 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA  

DO UDZIAŁU 
W VI POWIATOWYM KONKURSIE  

                                          OTO ZWIERZ!!! 
 

1. Kategoria: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko ucznia, klasa: 

........................................................................................................................................................................... 

3. Nazwa, adres i numer telefonu szkoły: 

.............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

4. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna (tel. kontaktowy): 

.........................................................................................................                 

                                                                                                                                   .................................................. 

                                                                          (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)                                                 


