
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi

Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 09 stycznia 2017 08:47 - 

W czwartek,  5 stycznia w Szkole Podstawowej w Maliszewie po raz pierwszy odbył się Szkolny
Konkurs Kolęd i Pastorałek, którego pomysłodawczynią jest katechetka – Dorota
Modrzejewska, a współorganizatorem – Ewa Kalinowska – nauczycielka matematyki.  Do
konkursu przystąpiło 27 uczestników z klas I – VI oraz oddziału przedszkolnego. Uczniowie
występowali  w trzech kategoriach wiekowych, a oceniało ich jury w składzie: Radosław
Wysocki – przedstawiciel MCK w Lipnie, proboszcz parafii w Brzeźnie - ks. Jacek Kopczyński i
nauczycielka języka polskiego - Joanna Słaboszewska.

  

      

  

Wśród dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klasy I  zwyciężyła Marcelina Zielińska (kl. I) 
śpiewająca kolędę Dzisiaj w Betlejem  w duecie z Gabrielą Surmacką (kl. I).  Drugie miejsce
zajęli Adrianna i Bartłomiej Piórowscy (oddział przedszkolny), zaś na trzecim miejscu
uplasowały się Maja i Alicja Stępczyńskie z zerówki. W tej kategorii wiekowej wyróżnienie
przyznano Aleksandrze Bonowicz i Alicji Kałmin z klasy I oraz Natalii Sikorze  z zerówki.  
Pierwsze miejsce w kategorii klas II i III zajął duet Zuzanna Romanowska i Maja Lipska z klasy
II. Dziewczęta zaśpiewały kolędę Przybieżeli do Betlejem… Swoim występem podbiły serca
zgromadzonej publiczności i jury. Drugie miejsce przypadło duetowi – Lucyna Hińcz  i Martyna
Przybyszewska (kl. II), zaś ostatnie miejsce na podium zajął kwartet z klasy III  w składzie:
Nikola Kałmin, Zuzanna Gracyk, Amelia Mamrzyńska i  Klaudia Sztankowska.  Wśród uczniów
klas IV – VI na najwyższe uznanie zasłużyła Nikola Jaworska z klasy IV, która zaśpiewała
najstarszą kolędę  - Anioł pasterzom mówił… Swój występ uświetniła grą  na cymbałkach i
charakteryzacją – Nikola wystąpiła w stroju anioła. Drugie miejsce zajęła Patrycja Kolczyńska
(kl.V), a na trzecim miejscu znalazła się Martyna Kolczyńska (kl.V),  która wykonała kolędę
Mario, czy już wiesz? Trzecie miejsce ex aequo zajęło trio z klasy VI – Wiktoria Kolczyńska,
Oliwia Mamrzyńska oraz Klaudia Kowalska. Dziewczęta zaśpiewały Cichą noc w języku
angielskim.   Na wyróżnienie zasłużyły także duety dziewcząt z klasy V: Natalia Parzniewska  i
Amelia Kałmin oraz Patrycja Paszyńska i Natalia Przybyszewska.   Wszyscy uczniowie
otrzymali dyplomy, a zwycięzcy - nagrody książkowe.  - Konkurs cieszył się zainteresowaniem
uczniów i mam nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się jego kolejna edycja – powiedział
Dorota Modrzejewska.
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