Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz, ale wiedz zawsze, co mówisz
George Bernard Shaw

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RETORYCZNY
Cele konkursu:
- zwrócenie uwagi młodzieży na kulturę słowa i potrzebę pielęgnacji języka
polskiego,
- kształcenie umiejętności pięknego, sugestywnego przemawiania i logicznego
formułowania własnych przemyśleń,
- dobór odpowiednich treści merytorycznych oraz właściwych środków
oddziaływania na odbiorcę np.: zwrotów do słuchaczy, pytań retorycznych,
wykrzyknień, powtórzeń, pauzy, intonacji.
- promowanie sztuki pięknego przemawiania.
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu.
Koordynatorkami szkolnymi są p. Wioletta Klonowska i p. Renata
Szprendałowicz.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI - VIII z terenu miasta Radom.
3. Patronat nad konkursem sprawuje Pani Edyta Wójcik - Dyrektor
Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.
4. Konkurs składa się z jednego etapu.
5. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.
6. Zadaniem uczestników zgłoszonych do konkursu będzie wygłoszenie
przemówienia na wybrany przez siebie jeden z tematów podanych przez
organizatora wraz z regulaminem.
7. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika i nauczycielaopiekuna oraz adres i nazwę szkoły.
8. Konkurs odbędzie się 31 maja 2022r. o godzinie 11.00
9. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 maja 2022r.
10. Przewodniczącą jury będzie Pani Małgorzata Boruta – nauczyciel języka
polskiego, doradca metodyczny RODoN.

11. Ocenie podlegać będą: realizacja tematu, poprawność językowa,
gestykulacja i mimika mówcy, oddziaływanie na słuchaczy poprzez
wykorzystanie zabiegów retorycznych, ogólna prezentacja i konstrukcja
wypowiedzi.
12. Jury przyzna następujące nagrody:
- I miejsce - nagroda rzeczowa
- II miejsce - nagroda rzeczowa
- III miejsce - nagroda rzeczowa
oraz jedno wyróżnienie.
13. Uczniowie będą przemawiać w kolejności alfabetycznej.
14. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.

Tematy przemówień:
1. Żyj wolny od uzależnień!
2. Nie wpadaj w pułapkę reklamy!
3. Chroń matkę naturę!
4. Dbaj o bezbronne zwierzęta.
5. Chciałbym spotkać…
6. Selfie, status, lajki – czy Facebook stanowi o naszej wartości?
7. Nie bądź w niewoli własnego telefonu!
8. Autorytety współczesnego nastolatka.
9.Te wartości są najważniejsze…
10.Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy! (Cyceron)
11.Przyjaciel to jakby moje drugie „ja”.(Cyceron)
12.Lepiej jest doznawać krzywdy, niż ją wyrządzić. (Cyceron)
13.Historia jest nauczycielką życia.(Cyceron)
14. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
(A. de Saint Exupery)
15. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być
nieuczciwym, ale nie warto. (Władysław Bartoszewski)
16. Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby
patrzeć razem w tym samym kierunku.( A. de Saint Exupery)
17. Kto czyta książki, żyje podwójnie.(Umberto Eco)
18. Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła
zapominają jak latać.. ( A. de Saint Exupery)

19. Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
(William Wharton)
20. Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś. (A. de Saint
Exupery)
21. Mówienie jest rzeczą głupców, milczenie- tchórzy, a słuchanie rzeczą
mędrców. (Carlos Ruiz Zafon)
22. Mądrość jest uzależniona od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy,
samokontroli. (Arystoteles)
23. Nie ma broni okrutniejszej nad ludzką ambicję. Najostrzejszy miecz jej nie
dorówna.( Czuang –tsy)
24. Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to
niebezpieczeństwo.( Konfucjusz)
25. Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto stale pragnie mieć
więcej. (Seneka Starszy)
26. Aby stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat. Phil Bosmans
27.Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie pomiędzy gadułami. (George
Bernard Shaw)
28. Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać.
Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. (Johann Wolfgang Goethe)
29. To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem. (Paulo
Coelho).
30.Oj, ta dzisiejsza młodzież…

Pieczątka szkoły
KARTA ZGŁOSZENIA DO II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RETORYCZNEGO

1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………
Wybrany temat:…………………………………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły:…………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu
kontaktowego:……………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Retorycznego zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.
…………………………………………………………
data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas Konkursu
Retorycznego oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć
na stronie internetowej szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach
promocji przedsięwzięcia.

…………………………………………………………
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

