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26.11.2009r - odbył się w naszej
szkole „Dzień Amerykański”. Pomysłodawcą
i organizatorem była pani Sylwia Malicka.
Dzięki temu występowi uczniowie klas V i VI,
uczestnicy szkolnego Kółka języka angiel-
skiego, mogli wykorzystać swoje zdolności
artystyczne i językowe.

Cała prezentacja poświęcona była
Stanom Zjednoczonym. Przedstawienie było
ubarwione piosenkami i recytacjami. Młodzi

aktorzy przygotowali również krótką sztukę
pod tytułem ‘’Venus and the Ice Cream ‘’.
W czasie przedstawienia mieliśmy okazję
poznać legendy piosenki amerykańskiej
takie jak: Marlin Monroe, Elvis Presley, Tina
Turner, Michael Jackson, a także dobrze
znaną nam Hannę Montanę. Przedstawienie
zawierało nie tylko elementów czysto
artystyczne, ale również informacyjne
dotyczące ciekawych miejsc na kontynencie

amerykańskim, które zos -
tały przekazane w języku
polskim i angielskim.

Takie prezentacje
ośmielają nas do posługi -
wania się językiem angiel -
skim, są ciekawą formą
edukacyjną, wykorzystują

nasze zdolności artystyczne i wokalne,
a zwłaszcza rozwijają nasze umiejętności
językowe.

Całą uroczystość ubarwiły
dekoracje wykonane przez Pana Henryka
Szypułę, sprawiły, że przedstawienie było
bardzo barwne i ciepłe.

Tekst Aleksandra Pinkas kl.V ia
Zdjęcia pani Beata Szymkiewicz

__________________________________________________________________________________

Dnia 25.11.2009 r. odbyło się
przedstawienie „Kolorowa jesień” , które dla
swoich kolegów i koleżanek z młodszych
klas przygotowali uczniowie z kółka
artystycznego prowadzonego przez p anią
Irenę Sadko.

Przedstawienie to opowiadało o pięknej,
jesieni, która zawitała do naszych lasów
i przypominała zwierzętom i przyrodzie, aby
szykowały się do nadchodzącej zimy.

Kolorowa jak barwy jesieni
scenografia, przyciągała również uwagę
widzów. Młodzi aktorzy przebrani za różne
leśne zwierzątka, ptaszki, kolorowe liście
sprawnie i odważnie poruszali się na  scenie.

Najważniejsza jednak była PANI
JESIEŃ, którą wspaniale zagrała
Janeczka Majewska. Wszyscy aktorzy
byli znakomicie przygotowani do
swoich ról. Każdy zagrał bardzo
dobrze.
Największe wrażenie wywarła ostatnia
piosenka, podczas której tańczyliśmy
trzymając w ręku kolorowe parasolki.

Przedstawienie bardzo
wszystkim się podobało i na koniec
zostaliśmy nagrodzeni wielkimi
brawami.

Tekst Joanna Sadowska kl.III a

Pokoloruj piękną Panią Jesień.

Klaudia
Steciuk 6b

jako Hannah
Montana

Ola
Szymkiewicz 6b
jako Tina Turner

Pani Sylwia Malicka z grupą
uczniów z klas 5-6.

Daniel Błachut
jako … Król Popu
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