I Gimnazjalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
13 maja 2016r. w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki
w Wielopolu Skrzyńskim odbył się I Gimnazjalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
poprzedzony apelem zorganizowanym z okazji obchodów Dnia Unii Europejskiej,
przygotowanym przez klasę 2A pod kierunkiem wychowawczyni Pani Jadwigi
Gawron.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować dowolną piosenkę
w języku angielskim lub niemieckim i zaprezentować jury, i całej społeczności
szkolnej. Wśród wszystkich uczniów klas I-III znalazło się 7 dziewcząt, które ochoczo
wzięły udział w rywalizacji- 4 uczennice klas 2: Katarzyna Góra (2D), Dominika
Traciak (2C), Mariola Świętoń (2E), Martyna Andreasik (2E) i 3 uczennice z klasy
1C: Natalia Gąsior, Aleksandra Kowalska i Oliwia Ziobro.
6 piosenek wybranych przez uczennice zostało wykonanych w języku
angielskim, a jedna w języku niemieckim.
Jury, w skład którego weszły nauczycielki języka angielskiego
i niemieckiego: Grażyna Król, Liliana Wójcik, Barbara Świętoń, Barbara Hendzel
i Dominika Ozga oceniały występujących w następujących kategoriach: poprawność
językowa, dykcja, stopień trudności, dobór repertuaru, zdolności wokalne, aranżacja
i interpretacja oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestniczek, jury dokonało burzliwych
obrad i zdecydowało się przyznać 4 miejsca główne. Wśród wyróżnionych znalazły
się:
I miejsce: Monika Traciak z klasy 2C z piosenką „Titanum”
II miejsce- Martyna Andreasik z klasy 2E, która wykonała utwór „Sei ein
mann”

III miejsce- Katarzyna Góra z klasy 2D z prezentacją piosenki „Thousand
Years”
IV miejsce- Aleksandra Kowalska z klasy 1C, wykonująca anglojęzyczną
piosenkę „Naturally”
Wszystkie uczennice biorące udział w konkursie zostały nagrodzone
nagrodami, a 4 wyróżnione miejsca otrzymały, również, dyplomy.
Konkurs został zorganizowany chęcią:
-

rozbudzania wśród uczniów zainteresowań językami obcymi;

-

pogłębiania wiedzy niemiecko- i angielskojęzycznej;

-

doskonalenia umiejętności muzycznych;

-

zainteresowania uczniów muzyką i piosenką obcojęzyczną;

-

wyłonienia uczniów uzdolnionych językowo i wspierania ich w nauce;

-

podniesienia poziomu umiejętności językowych (słuchania, mówienia i czytania);

-

Zachęcenia do prezentacji swoich umiejętności wokalnych przed publicznością.
Mamy nadzieję, że konkurs przypadł do gustu zarówno uczniom, jak

i nauczycielom. Liczymy na większe zainteresowanie konkursem w następnych latach.
Wszak pamiętajmy, że „Śpiewać każdy może”! 
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursach obcojęzycznych!

Liliana Wójcik

