25 maja w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego z języka
angielskiego. Udział w konkursie pod opieką nauczycieli języka angielskiego wzięli
uczniowie klasy 1-3, 4-6 SP i gimnazjum. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się
fantastycznie. Niektórzy musieli pokonać strach i nieśmiałość, aby pokazać się publiczności,
która swoimi gromkimi brawami nagradzała każdy występ. Konkurs składał się z trzech
kategorii, a uczniowie byli oceniani za opanowanie tekstu, płynność, walory artystyczne i
oczywiście interpretację utworu. Zaczęliśmy od najmłodszych uczniów i na pierwszy ogień
poszli uczniowie klas 1-3. Zanim jednak zaczęli recytować, aby pozbyć się tremy wszyscy na
sali widowiskowej pod okiem JURY (p. Marty Ochmańskiej, p. Joanny Michalskiej)
zaśpiewali "Head and shoulders". Po udanych występach i wspólnych zdjęciach
zakończyliśmy pierwszą część konkursu piosenką "If you're happy...". Wszystkim bardzo się
podobało i z wielkim zaangażowaniem podążali za nauczycielami w pokazywaniu, śpiewaniu
i tańcu. Następnie powitaliśmy uczniów klas 4-6. W tej kategorii też nie zabrakło chętnych.
Publiczność doceniła wszystkie występy i dziękowała uczestnikom za wyrecytowane wiersze.
Na sam koniec przywitaliśmy naszą młodzież gimnazjalną, która z dozą niepewności
kierowała się ku scenie. Wszyscy gimnazjaliści spisali się na medal i pokonując swoją
nieśmiałość pokazali, że dzięki ciężkiej pracy można osiągnąć wiele.
Oto zwycięzcy konkursu:
W klasach 1-3:
I miejsce zajęli: Krzysztof Dutkowski i Krzysztof Połowniak z klasy 3c
II miejsce zajęły: Klara Sobiecka i Patrycja Bogucka z klasy 3a
III miejsce zajął: Jakub Juchniewicz z klasy 3b
Wyróżnienie: Marianna Pampuch i Olena Rybak z klasy 3a
W kategorii 4-6:
I miejsce - Zofia Budzinska i Ignacy Pływacz z klasy 5b
II miejsce - Hanna Wereska z klasy 6b
III miejsce - Mateusz Dyzner z klasy 4a
wyróżnienie - Mateusz Smętek z klasy 5b
W kategorii gimnazjum:
I miejsce - Mateusz Czerniawski - IIG
II miejsce - Bartłomiej Lesiak - IIG
III miejsce - Monika Majcher IIIb
wyróżnienie - Andżelika Skoczylas IIIa

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy :-) Gratulujemy sukcesów i
widzimy się za rok!
M. Ochmańska, J. Michalska, A.Łakomska

