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-VERSENYFELHÍVÁS-

25. O.ZS.V.

Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen
õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!
(zsolt 147.1)

Tisztelt Igazgató Nő /Úr!
Kedves Kollégák! Énekelni szerető gyermekek!
Szeretettel hívunk és várunk benneteket
RENDHAGYÓ MÓDON AZ ONLINE TÉRBEN
a budapesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és
Óvoda szervezésében

25. alkalommal megrendezésre kerülő
Országos Református Zsoltáréneklő Versenyünkre!
A verseny időpontjai:
A felvett énekek leadási határideje: 2020. november 20. péntek
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2020. november 27. péntek
A versenyre jelentkező, énekelni szerető diákoknak 2 kötelező zsoltár első versszakát
kell előadniuk, ill. 1 szabadon választott zsoltár első versszakát.

Meghirdetjük a fenti versennyel párhuzamosan

a „dicsérjük együtt az Urat” kiscsoportos zsoltáréneklő versenyt is:
A versenyre kiscsoportok jelentkezését várjuk (2-4 fő) a következő
kategóriákban:
I.: 1-2 évfolyamosok;
II.: 3-4 évfolyamosok;
III.: 5-6. évfolyamosok;
IV.: 7-8.évfolyamosok.
Az induló csoportoknak a kötelező zsoltárok 1-2. versszakát és egy szabadon
választott zsoltár első versszakát kell csoportosan előadniuk.

Mindennek lebonyolítása a következőképpen fog zajlani:
A benevezett versenyzőkkel, miután elsajátították a kötelező és szabadon választott
zsoltárok első versszakát (csoportok az 1-2. versszakát), videofelvételt kell készíteni
7Mb/s-os SP minőségben. A felvételt 1 fájlban egy megosztható felületre kell feltölteni,
melynek elérési linkjét iskolánk email-címére kell legkésőbb november 20-ig elküldeni.
A beküldött énekeket az általunk felkért zsűritagok fogják értékelni az eddig is
megszokott módon.
A verseny napján ünnepélyes keretek között fogunk eredményt hirdetni szintén online
közvetítéssel.
Minderről részletesebb tájékoztatást a benevezett versenyzők felkészítő tanárainak
küldünk.
Az egyéni versenyt továbbra is hét korcsoportban rendezzük meg.

felső tagozat

alsó tagozat

Kötelező énekek:
I.
korcsoport
II.
korcsoport
III.
korcsoport
IV.
korcsoport
V.
korcsoport
VI.
korcsoport

1-2. évfolyam (összevonva):

25. zsoltár 1.verse, 135. zsoltár 1.verse

3. évfolyam

42. zsoltár 1.verse, 111. zsoltár 1.verse

4. évfolyam

50. zsoltár 1.verse, 84. zsoltár 1.verse

5. évfolyam

96. zsoltár 1.verse, 119. zsoltár 1.verse

6. évfolyam

34. zsoltár 1.verse, 106. zsoltár 1.verse

7. évfolyam

23. zsoltár 1.verse, 66. zsoltár 1.verse

VII.
korcsoport

8. évfolyam

90. zsoltár 1. verse, 126. zsoltár 1.verse

felső
tagozat

alsó
tagozat

Kötelező énekek a kiscsoportban versenyzőknek:
I.
korcsoport
II.
korcsoport
III.
korcsoport
IV.
korcsoport

1-2. évfolyam (összevonva):

81. zsoltár 1-2. versszaka

3-4. évfolyam (összevonva):

98. zsoltár 1-2. versszaka

5-6. évfolyam (összevonva):

8. zsoltár 1-2. versszaka

7-8. évfolyam (összevonva):

126. zsoltár 1-2. versszaka

Szabadon választható énekek:
A szabadon választott énekeknél kérünk benneteket, hogy szintén a zsoltárok közül
válasszatok!
Ez alól az 1-2. osztályos tanulók kivételt képeznek: nekik csak a két kötelező zsoltárt kell
előadniuk.

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy hagyományainkhoz híven minden iskolából
kategóriánként 1 gyermek valamint 1 csoport nevezését tudjuk fogadni, tehát
azoknál az intézményeknél, ahol több jelentkező lenne, javasoljuk egy házi
verseny lebonyolítását!
A jelentkezéskor kérjük a nevező gyermekek nevét és évfolyamát és felkészítő tanáraik nevét
megadni!
Az egyénileg induló diákok indulhatnak a csoportos kategóriában is.
A nevezés határideje 2020. október 22, szerda.
Nevezési díj: minden induló versenyzőtől 500 Ft nevezési díjat kérünk.
Az előző években jól működő értékelési rendszert részben módosítjuk, azaz minden induló
versenyző kap minősítő oklevelet (arany, ezüst, bronz), és nem helyezéseket, hanem
különdíjakat fogunk kiosztani.
Nagyon nagy szeretettel várjuk jelentkezéseteket ebben az új
helyzetben is!

FONTOS: a visszajelzéseket a ksrefisk3@gmail.com e-mail címre várjuk.
Iskolátok életére és munkátokra Isten áldását kérve!
Budapest, 2020. október 12.
Ullmanné Dénes Annamária
szervező

Nagy Gábor
igazgató

JELENTKEZÉSI LAP a következő oldalon:

