KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ – relacja z wydarzenia, laureaci
W dniu 12 grudnia 2014 odbył się szkolny Konkurs Piosenki
Angielskiej dla uczniów klas 4-6. Inspiracją dla uczestników biorących
udział w Konkursie były piosenki z bajek i filmów dla dzieci. Do
Konkursu zgłosiło się bardzo wielu uczniów, którzy do występu
zakwalifikowani zostali na podstawie castingu przeprowadzonego
przez pana dyrektora Sławomira Rymuzę oraz nauczycielki języka
angielskiego panią Małgorzatę Widerę, Magdalenę Rogalę i Barbarę
Gielniewską.
Poziom przygotowania i zaangażowania wszystkich uczestników
był bardzo wysoki. Uczniowie oceniani byli przez Jury konkursowe, w
którym zasiedli – pan dyrektor Sławomir Rymuza, panie Magdalena
Rogala i Barbara Gielniewska – nauczycielki języka angielskiego; gość
specjalny, a jednoczesnie przedstawicielka rodziców – pani Aleksandra
Biskot, solistka Warszawskiej Opery Kameralnej oraz troje uczniów:
Amelia Kosmider z klasy 4c; Kacper Średnicki z klasy 5d oraz Gabrysia
Świerczyńska z klasy 4a.
Uczestnicy oceniani byli w 2 kategoriach: solista oraz zespół lub
duet. Po długich naradach Jury przyznało następujące nagrody i
wyróżnienia:
W kategorii solista:
I miejsce: Julia Chodorowska z klasy 6a, której towarzyszyły
Zuzanna Piskorska i Joanna Sakowska ( taniec w strojach baletowych
z szarfami) - za wykonanie piosenki z bajki Disney’a „Kraina lodu”
(„Frozen”) pod tytułem: „Let it go!”.
II miejsce: Joanna Kochel z klasy 4c przy akompaniamencie
Weroniki Żurawskiej – wykonanym za pomocą kubka - za piosenkę
„Cups song”.

III miejsce: Julia Dawid z klasy 6c za wykonanie piosenki „Once
upon a December ( …)”, z bajki „Anastasia”.
Wyróżnienie otrzymała Monika Palińska z klasy 6c za piosenkę
„ Can you feel the love tonight?” z bajki „ Król Lew” ( „The Lion
King”).
W kategorii zespół / duet:
I miejsce: Halszka Bednarczyk, Zuzanna Poszwińska, Oliwia
Bartkowska, Wiktoria Pędzich i Klaudia Michułka z klasy 6d za
wykonanie piosenki „Helping Twilight Win the Crown” z bajki „My
Little Pony – Equestria Girls”.
II miejsce: zespół wokalno taneczny z klasy 6 d „Wild Cats” za
wykonanie piosenki „We’re all In this together!” z filmu „High School
Musical” (16 dziewcząt wraz z 2 kolegami zaprezentowali fantastyczny
układ taneczny, który wyreżyserowała Zuzia Orzechowska).
III miejsce: Iza Kawycz, Zuzanna Szurman i Julita Dziekańska z
klasy 4d za piosenkę z bajki „Król Lew” pod tytułem „Hakuna Matata”
Wyróżnienie otrzymały: Wiktoria Suchocka, Hanna Zając,
Melania Mendyk, Helena Mendyk, Natalka Ratuszniak z klasy 5a za
wykonanie piosenki „Helping Twilight Win the Crown”.
Nagrodę publiczności otrzymały dziewczęta z klasy 5b :
Magdalena Kwiatkowska, Maja Jarząbek i Olga Krawczyk wraz z
zespołem taneczno – wokalnym w składzie: Gabrysia Banasiuk, Ania
Bednarczuk, Olga Krawczyk, Ada Gałązka i Ola Łozińska, które
wykonały piosenkę z flimu „Teen Beach Movie” pod tytułem
„Cruisin’ for a Buisin’ ”.

Nagroda publiczności: dziewczęta z klasy 5b.

Nagrody dla laureatów oraz upominki dla wszystkich
uczestników ufundowała Rada Rodziców oraz częściowo The Walt
Disney Company (Polska) Sp. z o.o.
Przepiękne dekoracje, które wprowadziły nas w świat baśni
wykonały wspólnie z uczniami panie Renata Biłozór oraz pani
Magdalena Rogala.
Laureaci Konkursu zakwalifikowali się do Międzyszkolnego
Konkursu Piosenki Angielskiej dla uczniów klas 4-6 w Gminie
Michałowice pod Patronatem Wójta Gminy Michałowice, który
odbędzie się w marcu 2015 r. oraz zostali zaproszeni na występy
podczas koncertu WOŚP w naszej szkole.
Poza Konkursem – podczas obrad Jury – wystąpili uczniowie
klasy 5a: Tomasz Olszak, Franciszek Gwiazda oraz Staś Szpineta, którzy

zaprezentowali zabawną piosenkę „Coconut song” i pokazali jak w
zabawny i przyjemny sposób można uczyć się angielskiego. W związku
ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia klasa 6a zaprosiła
publiczność do wspólnego śpiewania znanej piosenki świątecznej
„Last Christmas”, którą wykonali Ludka Ulman, Julia Jaworska i
Mikołaj Kapuściński wraz ze wspaniałym roztańczonym chórkiem klasy
6a.
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