
   I Szkolne Prezentacje Artystyczne
       w Naszej Szkole w budynku
              przy ul. Asnyka 36.

  Konferansjerzy imprezy: Jagoda Jeziorańska i Szymon Mandrak

   W dniu o4.02. 2019r. Odbyła się pierwsza edycja Uczniowskich urezentacji 
Artystycznych. Celem imprezy było ukazanie i bliższe poznanie pasji I talentów dzieci 
i mlodzieży w twórczych działaniach  w różnorodnych formach wyrazu 
ekspresyjnego. Impreza przeznaczona była dla uczniów klas V – VIII oraz klas 
gimnazjalnych. Inicjatorem i głównym organizatorem  była pani mgr Małgorzata 
Witkowska, nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych we współpracy z  nauczycielami 
techniki: panią mgr Beatą Jurkiewicz oraz panią mgr Beatą Nitsze oraz uczniami – 
przedstawicielami  Samorządu Uczniowskiego klas V – VIII  I gimnazjum.
   Szkolne Prezentacje Artystyczne odbywały się w dwóch formach:

I. W sali audiowizualnej – występy wokalne, taneczne, pokazy gimnastyki 
artystycznej, występy instrumentalne oraz prezentacja techniki montowania



i odtwarzania dźwięku z wykorzystaniem programatora z elementów części 
komputerowych; 
I. Na korytarzu szkolnego łącznika uczniowie mieli okazję zaprezentować 
swoje prace wytwórcze w formie zorganizowanej galerii.

                  Najciekawsze ekspozycje prac technicznych i plastycznych



 
                                   Najciekawsze ekspozycje prac plastycznych 



                                  
                                 Najciekawsze ekspozycje prac plastycznych

  Wśród prac eksponowanych największą pasją i talentem wykazali się uczniowie: 
Agata Olszówka z kl. III d GM,  Wojciech Giermanek, Natalia Głubisz z kl . III c GM, 
Julia Kubasik z kl. III b GM oraz uczniowie z klas piątych: Wiktoria Rochowska, Alicja 
Miecznikowska, Jakub Jezykowski, Michał Bilski oraz Maja Siedlecka.



  Imprezę w części związanej z występami przeprowadzili uczniowie - konferansjerzy 
z klasy III b Gimnazjum nr4 : Jagoda Jeziorańska oraz Szymon Mandrak.
Wśród artystów, największą pasję i talent zaprezentowali uczniowie z klasy III c GM:
Bartosz Frączek I Natalia Romankiewicz oraz Wojciech Giermanek oraz dziewczęta z 
klasy VI a: Natalia Owsiak, Dagmara Roguszczak, Julita Nowak, Julia Serafin, 
Aleksandra Huzarewicz, Natalia Cierniak, Natalia Jop, Małgorzata Górniak oraz Julia 
Szostakowska.

Natalia Romankiewicz i Bartosz Frączek w duecie instrumentalnym tworzą 
niesamowite brzmienia i interpretację wielu znanych utworów  rockowych.



   Wojtek Giermanek  podczas prezentacji skonstruowanego przez siebie 
instrumentu  w całości z części komputerowych. Pokaz tworzenia I przetwarzania 
dźwięku  na przykładzie m. in motywu muzyki z filmu “ Pogromcy duchów”.           
To były naprawdę ciekawe efekty dźwiękowe! Uczniowie z klas V – VIII oglądali 
prezentację z ogromnym zainteresowaniem.



Julia Szostakowska z klasy VI a podczas prezentacji talentu tanecznego.                     
To był pokaz pełen gracji oraz muzykalności.



Julia Serafin z klasy Via podczas pokazów akrobatycznych w gimnastyce 
artystycznej. 



       Zespół taneczny z klasy VI a – ten występ to była prawdziwa  “ petarda”

                                                               
                                                         Podsumowanie

    I Szkolne Prezentacje Artystyczne okazały się imprezą bardzo ciekawą dla dzieci      
i mlodzieży. Odkryto wiele pasji i talentów , o których wcześniej najczęściej mało kto 
wiedział. Laureaci  otrzymali  atrakcyjne nagrody oraz pamiatkowe dyplomy. 
Było dużo zabawy, humorystycznych doznań  i satysfakcji .
   Myślę, iż warto kontynuować kolejne edycje w przyszlym roku, gdyż cieszą się one 
u dzieci dużym zainteresowaniem.

        Dziękuję za ogromną współpracę paniom: Beacie Nitsze i Beacie Jurkiewicz!
                                                   
                                                                                        
                                                                                                 Małgorzata Witkowska

    


