
Sprawozdanie z realizacji zadania 3. 

 

Przeprowadzenie dnia talentu w szkole, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować 

swoje talenty. Ocena na podstawie wyników głosowania/ prac plastycznych/zdjęć przesłanych 

do jury konkursu.  

 

Organizatorzy: p. Sabina Piechówka, p. Beata Drążek, p. Danuta Kotula 

Uczestniczy: uczniowie klas I-III i IV - VI 

 

22 lutego 2017r. jak co roku zorganizowano Szkolną Galę Talentów.  Inspiracją uroczystości 

był program” Mam talent”. Uczniowie walczyli w trzech kategoriach: gra na instrumencie, śpiew, 

taniec lub pokaz akrobatyczny, w dwóch przedziałach wiekowych klasy 1-3  

i 4-6. Łącznie wystąpiło 55 dzieci. W jury zasiedli nauczyciele i reprezentacja szkolnej rady 

uczniowskiej.  Z każdej klasy mogło wystąpić 3 dzieci lub 3 zespoły, które zostały wyłonione przez 

wychowawców drogą eliminacji klasowych.  

Największą popularnością cieszył się taniec. Można było zobaczyć hip-hop, taniec współczesny,  

a nawet pokaz karate. Równie liczna grupa wykonawców prezentowała swoje zdolności wokalne. 

Mieliśmy okazję posłuchać popisy wokalistów, którzy przedstawili swoje wersje polskich  

i zagranicznych przebojów.  Usłyszeliśmy również grę na keyboardzie, ksylofonie czy gitarze. 

 Uroczystość profesjonalnie, a zarazem bardzo swobodnie prowadzili utalentowani 

scenicznie konferansjerzy, w role których wcielili się uczniowie klas szóstych. 

W oczekiwaniu na werdykt jury, działająca w naszej szkole grupa taneczna porwała do tańca 

publiczność i uczestników konkursu.   

Podczas tej wyjątkowej imprezy panowała miła i radosna atmosfera. Widownia włączyła się 

do wspólnej zabawy i gromkimi brawami nagradzała uczestników konkursu. 

Jury miało trudne zadanie. Poziom był bardzo wysoki.  Impreza miała charakter konkursu, 

w którym jednak nie ma przegranych, gdyż każdy, kto odważył się stanąć na scenie i zaprezentować 

swoje talenty- już jest wygranym. Po burzliwych obradach i skrupulatnym podliczeniu 

przydzielonych punktów, jury przyznało nagrody w kategoriach: śpiew, taniec oraz gra na 

instrumencie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i słodkie nagrody rzeczowe. 

            Dzień Promocji Talentów to wspaniała okazja do wyłonienia młodych tancerzy, 

instrumentalistów i wokalistów „Dwójki”. Z dumą będziemy prezentować osiągnięcia naszych 

artystów na forum środowiska lokalnego.  

 
Sabina Piechówka 

 

 

 



 


