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„WITAMY NA ESTRADZIE 
– PRO-SCENKI”KONKURS DLA

PRZEDSZKOLAKÓW

„WITAMY NA ESTRADZIE – PRO-SCENKI” pod
takim hasłem w maju zorganizowany został w
naszym MDK konkurs dla dzieci przedszkolnych. 

           
              Odbywał się on w ramach projektu profilaktycznego
"Dobry Wybór". Konkurs polegał na przygotowaniu i
przedstawieniu inscenizacji wierszyka lub piosenki w wykonaniu
jednej osoby, dwóch lub małego zespołu (do 6 osób). 

           Prezentacja miała nawiązywać do tematu projektu "Dobry
wybór", a więc popularyzować przykłady dobrych zachowań czy
odpowiednich wzorców do naśladowania przez dzieci na
przykładzie wiersza lub piosenki. W ten sposób organizatorzy
chcieli pokazać, że już wśród najmłodszych dzieci można
popularyzować hasła profilaktyczne. 

             18 maja odbyły się przesłuchania konkursowe. Podczas
Gali Finałowej, która odbyła się 31 maja,  wręczono nagrody
zwycięzcom, a laureaci zaprezentowali się w popisie finałowym.
Dodatkową atrakcją Gali był konkurs plastyczny "na żywo" oraz
konkursy sportowe.
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RUDZKI PRZEGLĄD TANECZNY

    21 kwietnia w ramach XXVI Rudzkiego
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
odbył się  przegląd taneczny.
Organizatorem tego wydarzenia było
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka
Bisty.
   W turnieju brały udział zespoły taneczne i wokalno-
taneczne oraz soliści z Rudy Śląskiej. Uczestnicy
mogli wystąpić w jednej z trzech kategorii: szkoły
podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły
ponadgimnazjalne. 
    Formacje taneczne prezentowały się z
maksymalnie dwoma układami trwającymi do 10
minut. Jury obradowało w składzie: Jolanta Chavez i
Anna Piotrowska. 
          POPIS SEMESTRALNY WYCHOWANKÓW
- 27.04.2016
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   W kategorii "szkoły podstawowe" nagrodę główną
otrzymał zespół "Promyczki" z ODK "Matecznik" za
układ "Misja Kleopatry", przyznano także 11
wyróżnień oraz wyróżnienie specjalne dla zespołu
"Diament" z MCK im. H. Bisty za układ "Lot trzmiela".  

    W kategorii "szkoły gimnazjalne" nagroda główna
przypadła zespołowi "Mayday" z ODK "Matecznik",
wyróżnienia trafiły do SRS „Gwiazda” i do Wiktorii
Koryciak z Gimnazjum Nr 8. W kategorii szkoły
ponadgimnazajalne główną nagrodę zdobył zespół
„Braveheart” z ODK "Meteor", a wyróżnienie Monika
Kacprzyk z ZSO Nr 3.
  Weronika Rasińska
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Festiwal Muzyka
 Jak co roku, w  kwietniu odbył się Rudzki
Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Była to już
jego 26 edycja.  W ramach Festiwalu
zorganizowane zostały 4 konkursy w kategoriach:
Muzyka, Plastyka, Teatr i Taniec. 
Przesłuchania konkursowe w kategorii MUZYKA
odbyły się w dniu 22 kwietnia w godz. 9.00 - 16.00 w
naszym MDK. Wzięło w nich udział 108 wykonawców
z 18 placówek. 
W skład Jury weszli: mgr Leszek Tokarski - Dyrektor
Niepublicznej Szkoły Muzyki Rozrywkowej I i II st.,
MUZOWIA i mgr Tomasz Barczyński– muzyk. 
Komisja konkursowa oceniała prezentacje wokalne i
muzyczne. Uczestnicy konkursu występowali solo lub
w zespole w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe oraz gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne. 

Wyniki konkursu:

Kategoria I: SZKOŁY PODSTAWOWE 
1. SOLIŚCI:
I MIEJSCE zdobyła Solistka Natalia Siodłak mająca
12 lat, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Wyplera. 
II MIEJSCE otrzymała Solistka Klara Baron także
mająca 12 lat,wychowanka Młodzieżowego Domu
Kultury w Rudzie Śląskiej. 
III MIEJSCE zdobyła Solistka Weronika Nawara która
ma lat 13,uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Jana Wyplera.

ZESPOŁY

I MIEJSCE otrzymała GRUPA BĘBNIARSKA „TUP
TUP STARS” (8 – 11 lat), Szkoła Podstawowa nr 41
I MIEJSCE zdobył Duet „DOREMI”, ODK MUZA RSM.
II MIEJSCE zdobył Zespół „DOREMI JUNIOR”,  ODK MUZA RSM. III-go miejsca
jury nie przyznało.

Kategoria II: GIMNAZJA I SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE:

I MIEJSCE otrzymała Solistka Joanna Piura 14 lat,
zgł. indywidualne. 
II MIEJSCE dostała Solistka Wiktoria Siodłak 15 lat,uczennica LO – ZSO nr 3.  
II MIEJSCE zdobyła Solistka Marta Chromy  lat 17, z ODK PULSAR Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
III MIEJSCE  otrzymała Solistka Alicja Pieter  18 lat,wychowanka Młodzieżowego
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Wyróżnienie specjalne przyznano instruktorowi–
opiekunowi: Pani Iwony Kaczmarzyk z ODK MUZA
RSM, w uznaniu osiągnięć i całokształtu pracy z
wychowankami.
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 XXVI RFKMS - kategoria Plastyka

25 kwietnia w MDK odbyła się XIV edycja plastyczna
XXVI Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej. Głównym celem konkursu jest wymiana
doświadczeń oraz scalanie  środowiska plastycznego
-powiedziała Bogusława Trzcińska. Konkurs
plastyczny składał się z dwóch kategorii: praca płaska
i przestrzenna. W obu przypadkach tematem
przewodnim było "CENTRUM". W konkursie na prace
plastyczną przestrzenną mogły wziąć udział zespoły
dwu-, trzy- lub czteroosobowe. Do konkursu
przystąpiło 16 zespołów.

Praca przestrzenna

Uczestnicy konkursu plastycznego

Zadaniem drużyn było przygotowanie instalacji
związanej z tematem przewodnim. Wykonano 8
instalacji w kategorii szkoły podstawowe i 8 w
kategorii szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Prace konkursowe oceniało jury w składzie: mgr
Edward Josefowski -dyrektor Zespołu Szkół
Plastycznych im. Józef Pankiewicza w Katowicach
oraz mgr Tomasz Olszewski - artysta plastyk. 

Prace grupowe zostały wykonane 25 kwietnia pod
czujnym okiem nauczycieli (rzecz jasna z surowców
przyniesionych przez uczestników) a prace
indywidualne należało dostarczyć wcześniej do MDK.
Jury miało nie lada zadanie, gdyż w tym roku wpłynęło
aż 112 prac z 17 rudzkich placówek oświatowo-
kulturalnych. Prace nie mogły być wykonane z
materiałów niebezpiecznych. Podczas wykonania nie
można było korzystać z żadnych źródeł ognia.

Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach
wiekowych. Pierwszą kategorię wiekową stanowiły
klasy IV-VI szkół podstawowych. W drugiej kategorii
wiekowej wzięli udział uczniowie gimnazjów oraz
szkół ponad gimnazjalnych.Jury przyznało nagrody za
pierwsze 3 miejsca oraz wyróżnienia.

Kuba Osmelak

Praca płaska

Zespół MDK
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Słownik koreański - zwroty grzecznościowe

W języku koreańskim wyróżniamy dwie główne
odmiany- północną i południową. W Korei
Północnej używa się odmiany zwanej chosonmal,
natomiast w Korei Południowej stosuję się
odmianę han'gunmal, która oparta jest na
dialekcie seulskim. Do zapisywania obu odmian
języka używa się tego samego alfabetu- han'gul.
Chciałabym przedstawić wam kilka zwrotów
grzecznościowych w tym języku:

Przepraszam. Przykro mi- mianhamnida (mianamida)
Nic nie szkodzi (odpowiedź na czyjeś przeprosiny)-
kokchongmanseyo (kokczongmansejo)
Tak, poproszę (o coś)-  ne, jom juseyo (ne, dżom
dżusejo)
Na zdrowie! (toast)- konbae (konbe)
Smacznego!- jal mokkessumnida / mani duseyo /
maskitte duseyo (dżal mokesumida / mani dusejo /
maskite dusejo)
Zgadzam się. Dobrze- ne, choayo (ne, czoajo)
Serdecznie pozdrawiam- ch' oesangui anbu
 (czesangui anbu)
Witamy serdecznie!-  oso oseyo (oso osejo)
Na podstawie: "Koreański kurs podstawowy", autor
Paweł Niepla, wydawnictwo EDGARD
Karolina Kilarska

Dzień dobry! /Dobry wieczór!- annyonghaseyo
(anjonghasejo)
Cześć!-  annyong (anjong)
Pa!- annyong / ittabwa (anjong / itabła)
Dobranoc!- chalcha / annyonghi jumuseyo (czalcza
/ anjonghi dżumusejo)
Do widzenia!- annyonghigeseyo (anjonghigesejo)
Miłego dnia- choun haru doeseyo (czun haru desejo)
Tobie również życzę miłego dnia- do choun haru
doeseyo (do chun  haru desejo)
Na razie!- annyong (anjong)
Do zobaczenia!- najunge mannayo (nadżang
manajo)
Do zobaczenia wkrótce!- koddasi mannayo (kodaszi
manajo)
Proszę. (podając coś)- yogi issumnida / yogiyo (jogi
isumida / jogijo)
Dziękuje- gomapsumnida / kamsahamnida
(gamsamida / kamsamida)
Proszę. (prosząc o coś)- juseyo (dżusejo)
Dzięki!- kamsa / komawo (kamsa / komało)
Proszę bardzo- ch'onmaneyo / ch'onmanui
malssum imnida (czomanayo / czomanui malsum
imida)
Nie ma za co- ch'onmaneyo / won
pyolmalssumuroyo (czomanayo / łon pjolmalsurojo)
Przepraszam (np. zaczepiając osobę nieznajomą)-
sillyehamnida (siljehamida)
Dziękuję bardzo- maeu komapsumnida (meu
kamsamida)
Nie ma sprawy (odpowiedź na podziękowanie za
wyświadczoną przysługę)- munche-obchyo (mancze
obczjo)

Akcja Lato JM
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