
V edycja konkursu „Show Me Your Talent”

Wpisany przez PSP Łęki Szlacheckie

W czwartek 25 maja 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich odbyła
się  V edycja szkolnego konkursu „Show Me Your Talent”.  Konkurs miał na celu promowanie
młodych talentów wokalnych, rozwijanie zainteresowań uczniów, kształtowanie motywacji do
nauki języków obcych,  popularyzowanie działań artystycznych oraz rozwijanie kreatywności
dzieci i młodzieży.  W tegorocznym konkursie wzięło udział 12 uczestników, którzy przede
wszystkim zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, ale też umiejętności taneczne. Jak co
roku uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. Walka była na wysokim oraz wyrównanym
poziomie. Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Balcerek, p. Agnieszka Kopacka oraz p.
Joanna Błaszczyk  po burzliwych obradach przyznała następujące miejsca:

  

Klasy I –III

  

I miejsce – Wiktoria Sobczyk z kl. III B za piosenkę pt. “Dach” zespołu TABB&Sound and 
Grace.
II miejsce – Nikodem Smolarek z kl. III A za piosenkę „Color of Your Life” Michała Szpaka.
III miejsce – Oliwia Gawlikowska z kl. III B za piosenkę  „Tamta dziewczyna” Sylwii Grzeszczak.
Wyróżnienie: Jagoda Woźniak z kl. III B za piosenkę „Księżniczka” Sylwii Grzeszczak.

  

Klasy IV- VI

  

I miejsce – Julia Skrobek z kl. V za piosenkę „Nie zapomnij ” Oliwii Wieczorek.
II miejsce – Julia Skrobek z kl. IV za piosenkę „Lustra” Natalii Szroeder.
III miejsce – Wiktoria Szor z  kl. VI za piosenkę „Wiem, że jesteś tam” Anny Wyszkoni.
Wyróżnienie: Zespół z klasy V za piosenkę „Chodź pomaluj mój świat” zespołu Dwa Plus
Jeden.

  

Na zakończenie Pani Dyrektor pogratulowała zwycięzcom a następnie wręczyła dyplomy oraz
statuetki muzyczne „Złote Nutki”, które zostały zakupione przez Radę Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Łękach Szlacheckich. Ponadto, laureaci konkursu zaśpiewają dla nas jeszcze
raz na festynie gminnym, który odbędzie się w sierpniu. 
W tym dniu wszyscy uczniowie i nauczyciele oderwali się na chwilę od codziennych
obowiązków lekcyjnych, spędzili przyjemnie czas w muzycznym nastroju śpiewając wspólnie  z
uczestnikami oraz wspierając ich gromkimi brawami i okrzykami. Wspaniale, z niemal
zawodową wprawą, cały konkurs poprowadzili uczniowie z klasy V – Joanna Więcławska oraz
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Oliwier Żak. Kolejna edycja konkursu już za rok. Zapraszamy!

  

Organizator i koordynator konkursu – p. Edyta Błaszczyk.
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