Tisztelt Igazgató Kolléga!

Kedves Gyerekek!
Intézményünk Gyermekkönyvtára ebben az évben is
meghirdeti tavaszi kulturális versenyeit – a
hagyományoknak megfelel en regionális jelleggel.
Szeretettel várjuk tehát a szomszédos települések
diákjait is (Diósd, Pusztazámor, Sóskút,
Százhalombatta, Tárnok, Budakeszi, Törökbálint).
Mindhárom versenyre az iskolai selejtez k
legjobbjait nevezhetik az egyes intézmények.
A mellékelt nevezési lapokat az egyes versenyek
felhívásainál megadott határid ig kérjük eljuttatni
a gyermekkönyvtárba.
A Kazinczy verseny nevezési díja –
köszönhet en az Érd Városi Önkormányzat
támogatásának – az érdi diákoknak 1000.- Ft, a
régió más településein él knek pedig 2.000.- Ft.
A vers- és prózamondó versenyekre érdi
diákoktól nem kérünk nevezési díjat, a régió más
településein él tanulók nevezési díja ugyancsak
2.000.- Ft.
A részletes tudnivalók a következ oldalakon
találhatók.
Érd, 2007. január 3.
A KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

KAZINCZY SZÉP MAGYAR BESZÉD
VERSENY
A feladat: egy magukkal hozott, szabadon választott
20-25 soros prózai szöveget kell a diákoknak felolvasniuk. A
szöveg csak olyan XX.,
XXI. századi közl -prózai
stílusban, irodalmi vagy igényes köznyelven megírt m
részlete lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies,
tájnyelvi (nyelvjárási) kifejezéseket, sem pedig kevésbé
ismert idegen szavakat.
A szöveg témája lehet szaktárgyi, publicisztikai
érdek is, m faját tekintve pedig fejtegetés, leírás, életkép,
jegyzet, kommentár stb. Ilyen jelleg részletet szépirodalmi
m b l is ki lehet választani. Javasoljuk, hogy a szabadon
választott szöveg ne legyen jelentéktelen tartalmú, lapos
megformálású, ám ennek ellenkez je sem: érzelmi
telítettség , túlszínezésre csábító szemelvény felolvasása
sem ajánlatos.
A Kazinczy verseny regionális dönt jén majd egy itt
megadott (központilag megküldött) szöveget is fel kell
olvasniuk a résztvev knek. Ezen a versenyen a szerepl k a
kötelez szöveget csak a felolvasás el tt vehetik kézbe,
el tte néhány perccel átolvashatják azt.

A verseny gy ztese a 7-8. osztályos diákok
közül kerül majd ki és juthat tovább az országos
találkozóra.
Kazinczy jelvény tulajdonosa indulhat a
versenyen, de nem juthat tovább.
A verseny id pontja: 2006. február 7. (szerda)
5-6. évfolyam: 13 óra
7-8. évfolyam: 15 óra
Minden iskolából 2 f részvételére számítunk!

A nevezési lapok beküldésének határideje:
2007. január 26. (péntek)

PRÓZAMONDÓ VERSENY

Lázár Ervin sok csodálatos mesét írt a gyerekeknek.
Nemrég halt meg, és szeretnénk, ha ezen a versenyen rá
emlékeznénk, ezért kérjük, az
meséib l válasszatok.
Természetesen külön kategóriában értékeljük majd az alsós
és fels s mesemondókat.
Mindkét korosztályi kategóriában alapvet szempont,
hogy a kiválasztott írásm az el adó érzelmi, értelmi
színvonalának megfelel legyen.
A m sorid minden korosztályban maximum 5 perc
lehet.
A verseny id pontja: 2007. március 21. (szerda)
alsósoknak: 13 óra
fels söknek: 15 óra
Minden iskolából 2 f részvételére számítunk!
A nevezési lapok beküldési határideje:
2007. március 13. (kedd)

VERSMONDÓ VERSENY
Ebben az évben az alsós korosztályú diákok
életkoruknak megfelel en szabadon választhatnak a
magyar költészet tárából.
Batthyány Lajos gróf, az els , népképviseleti
alapon
választott
önálló
magyar
kormány
miniszterelnöke 200 éve született. Az tiszteletére
(is) kérjük, a fels s diákok a magyar költészet
történelmi témájú verseib l válasszanak.
A m sorid nem haladhatja meg az 5 percet.
A verseny id pontja: 2007. április 18. (szerda)
alsósoknak: 13 óra
fels söknek: 15 óra
Minden iskolából 2 f részvételére számítunk!

A nevezési lapok beküldésének határideje:
2007. április 12. (csütörtök)
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NEVEZÉSI LAP
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a versmondó, prózamondó és Kazinczy versenyre *
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Felkészít pedagógus: ……………………………….
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aláhúzandó!

……………………….…
versenyz

*megfelel

aláhúzandó!

……………………….….
versenyz

TAVASZI KULTURÁLIS
VERSENYEK

TAVASZI KULTURÁLIS
VERSENYEK

A RENDEZVÉNYSOROZAT TÁMOGATÓJA:

A RENDEZVÉNYSOROZAT TÁMOGATÓJA:

2007

2007

