ZDOLNI UCZNIOWIE SP 11

Koncert rozpoczęła para taneczna: Patrycja Lewandowska
z kl. 5c oraz Sebastian Bryguła ze Szkoły Podstawowej nr 2, który
wystąpił gościnnie, partnerując Patrycji w tańcu.
Kolejno na scenie pojawił się Miłosz Nowaczyk z kl. 1A. Miłosz
zaśpiewał piosenkę Marka Grechuty “Dni, których nie znamy” w wersji, która pochodzi z filmu “Planeta Singli”. Piękny głos, interpretacja
utworu i ogólny wyraz artystyczny bardzo się nam podobały. Brawo
Miłosz! Następnie na scenie wystąpił Tymon Jasiński – ucz. klasy 5a,
który na pianinie profesjonalnie zagrał “Sonatinę C - dur”. Tymon
jest też uczniem stargardzkiej Szkoły Muzycznej .Po występie Tymona swój talent taneczny zaprezentowały uczennice kl. 4a : Patrycja Dziki oraz Eliza Kapes. Dziewczęta zaprezentowały swój własny
układ taneczny do piosenki “Loco Contigo”.

Piosenkę “Kto, ma tyle

wdzięku co ja” zaśpiewała Ola Szmit z kl. 4a. I tu Ola pokazała
wszystkim, że wdzięk i niezwykły talent wokalny , aktorski to ona ma.
Brawo Ola! Piękny występ! Kolaż

trzech utworów: ”Blood Water”,

“Let Me Down Slowly” oraz “Gold” na gitare zagrała Maja Piekarska” z
kl. 5a. Kolejno na scenie zaprezentowała się Lena Sobolewska z kl. 3a.
Lena solo zatańczyła walca wiedeńskiego. Swoje umiejętności taneczne kształci na zajęciach w Szkole Tańca “Alfa Astra”. Po Lenie swój
talent wokalny pokazała nam Zuzia Wójtowicz z kl. 4a. Zaśpiewała piosenkę “Łowcy gwiazd”.
W tańcu Dance Hall zobaczyliśmy Emilię Kałużną z kl. 5c. Emilia
uczęszcza do stargardzkiej Szkoły Save The Beat. Kolejnym wykonawcą koncertu była Zuzia Woźniak z kl. 5a. Zuzia zaśpiewała piosenkę “Kto wie, czy za rogiem”. Klimat świąt Bożego Narodzenia podtrzymała kolejna uczestniczka koncertu – Julia Hryniuk z kl. 5c. Julia

na flecie prostym zagrała kolędę “Przybieżeli do Betlejem”. Piosenkę
“Różowe okulary” zaśpiewała uczennica klasy 5a - Oliwia Wardzyńska. Po Oliwii na scenie pojawił się duet wokalny z kl. 5b: Kasia Zięba
oraz Iza Wiśniewska . Dziewczęta zaśpiewały piosenkę z repertuaru
Darii Zawiłow “Hej!, Hej!”. Koncert “Mam Talent” po raz pierwszy w
tym roku swoim występem uświetnił szkolny zespół “Wesołe nutki
śpiewają I tańczą”. W skład zespołu wchodzą uczniowie klas 1 – 3.
Tym razem zespół zaśpiewał i zaakompaniował do piosenki “Jingle
Bells” /”Pada śnieg”/. Ostatnimi wykonawcami koncertu była para taneczna: Kasia Pągowska z kl. 6a oraz Jakub Jakubowski z SP nr 2,
który partneruje Kasi w tańcu. Para zatańczyła cha- chę oraz sambę.
Uczęszczają na zajęcia do Stargardzkiej Szkoły Alfa Astra. W
2019r. zdobyli złoty medal na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Towarzyskiego w Lesznie w klasie “G”.
Po raz kolejny uczniowie z naszej szkoły pokazali, że zostali obdarzeni niezwykłymi talentami. Cieszy fakt, że potrafią rozwijać swoje pasje, poświęcając wiele czasu, by dążyć do doskonałości.

Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom, prowadzącym
koncert MAM TALENT oraz akustykom: Jędrzejowi Majewskiemu
oraz Jakubowi Schuber jak również za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu koncertu – Kacprowi Boratczuk, Jakubowi Bączkowskiemu
oraz Oliwierowi Maciejewskiemu.
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