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Jak długo interesujesz się śpiewem?

Miałeś tremę podczas ostatniego festiwalu?

W ogóle to śpiewem interesuję się od dziecka, ale
oficjalnie zacząłem brać udział w konkursach
śpiewaczych jakoś tak w czwartej - piątej klasie.

Czy
masz
inne hobby?

Na pewno trema była, ale jakoś się udało.

Czy brałeś udział jeszcze
imprezach śpiewaczych?

w

innych

Brałem udział
w konkursach
ludowych, jak
„Jaro
přišlo
k nám” oraz w
„Przeglądzie
cieszyńskiej
pieśni ludowej”.
W „Jaro přišlo
k nám”
zdobyłem dwa
pierwsze miejsca. Jedno w śpiewie solowym, a
drugie w duecie z Janką Byrtus. W „Przeglądzie
cieszyńskiej pieśni ludowej” w roku 2007 wybrano
mnie i pojechałem do Polski do Koszęcina, gdzie
znajduje się siedziba
ZPiT „Śląsk”.

Nasz szkolny wokalista

Oczywiście,
mam
dużo
innych
zainteresowań:
np. gram na
skrzypcach, na
gitarze, jeżdżę
na
nartach,
łyżwach,
na
rowerze. Chodzę do zespołu folklorystycznego
„Młode Oldrzychowice” oraz w wolnych chwilach,
oczywiście jak niemal wszyscy chłopcy w moim
wieku, gram na komputerze.

rozmowa z Jakubem Kroczkiem
z klasy 9a

Jak długo grasz na skrzypcach?

Na skrzypcach zacząłem grać w klasie drugiej, w
sumie gram już osiem lat. Ćwiczę przeciętnie
godzinę dziennie przez sześć dni w tygodniu.
Lekcje mam w środy.

A
co
piosenki
popularne?
Dwukrotnie
startowałem
w
konkursie
„Werk
Anděl”.
Po
raz
pierwszy w klasie
siódmej,
potem
jeszcze
w
klasie
ósmej, jednak nigdy
nie udało mi się
postąpić do finalu.

Jaka
jest
twoja
ulubiona grupa?

Lubię słuchać piosenek
Simple Plane oraz Green
Day.

Czy uczęszczasz na
specjalne
lekcje
śpiewu?

Już ponad dwa lata
uczęszczam do szkoły
muzycznej
na
lekcje
śpiewu.

Jakie są twoje
plany, chcesz w
przyszłości robić
coś ze śpiewem?

Ile razy byłeś na
Festiwalu
Piosenki
Dziecięcej i co tam
śpiewałeś?

Teraz będę się uczył przez cztery lata w polskim
gimnazjum
w
Czeskim
Cieszynie,
a
potem........zobaczymy

Byłem
już
3
razy.
Pierwszy raz (kl.5) śpiewałem piosenkę „Alibaba”,
potem w kl. 7 występowałem z piosenką „Zimny
drań”, w tym roku wybrałem „Lecz to nie to” grupy
Ich Troje. Właściwie to ostatnią piosenkę
podsunęła mi moja nauczycielka śpiewu pani
Darina Szymeczek.

Dziękujemy Ci za rozmowę, jesienią
życzymy powodzenia w finale Festiwalu
Piosenki Dziecięcej, a w przyszłości dużo
sukcesów związanych z śpiewem.
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Od A do Z………
czyli spowiedź Anieli Krzok
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z

„Quick Questions“..... czyli
błyskawiczne pytania Tomka

Auto, które sobie kupię – Golf
boję się - wężów
cieszę się, gdy dostanę ciuchy
danie, które lubię - omlety
energię czerpię z – ruchu na świeżym powietrzu
film – Pat & Mat
gram na – flecie i fortepianie
histerycznie krzyczę, gdy widzę koguta
irytuje mnie – wrażliwa osoba
jestem osobą - wesołą
książka – Biblia
lubię – psy
mama powtarza mi „Nie kłóć się z rodzeństwem“
nieciekawa dla mnie lekcja – nauka obywatelska
osoba, którą kocham najbardziej - mamusia
przyjaciel – Lenka, Ania i Terka
rower mam – w spadku po mamusi
sport- badmigton
tornister mam koloru- pomarańczowego i siwego
ulubiona lekcja – matematyka
w przyszłości chciałabym zostać – jeszcze zobaczymy
„X” faktor mam do - muzyki
yeti istnieje? – oczywiście że TAAAK!!!
zwierzak, którego mam w domu – krowę, owieczki,
kury, koguta, pająki gdzieś w kącie,
i myszy w piwnicy

nr 1: Jaki jest twój ulubiony wykonawca?
Marek Cieślar [kl .6]: Green Day
Jakub Lipus [kl.9]: Anastasis
Agnieszka Kraina [kl. 5]: Feel
Szymon Filipek [kl.8]: Skillet
Dominik Niemiec [kl.7]: 50cent
Janek Munka [kl.6]: Linking Park
Leszek Toman [kl 5]: Visací zámek
Jurek szopa [kl 7]: T-Pain
Anonim: Simple Plane
Roman Staszko [kl.2]: Eminen
Rafał Kantor [kl.1]: Green Day

Aniela KRZOK,
uczennica klasy 9B,
gra na fortepianie i
flecie, jest laureatką
wielu konkursów
muzycznych, jej
największym
sukcesem jest
3. miejsce w
okręgowym
konkursie
fortepianowym.

Lukas Jurek [kl.3]: Kabát

…rusz głową…
Pomimo braku zainteresowania naszymi
zagadkami my się nie poddajemy
proponujemy następną porcję pytań.

i

JAKIE TO GRUPY MUZYCZNE???
•

…ale heca…
Pani syn nie powinien chodzić na
lekcje gry na skrzypcach. On nie ma za
grosz słuchu – mówi nauczycielka.
Na to mama:
- On nie ma słuchać, on ma grać!

•

Spotykają się dwaj muzycy jazzowi i
jeden mówi do drugiego:
- Wiesz, wydałem płytę!
- Świetnie, a ile sprzedałeś?
- Eee, niewiele - dom, samochód...

Grupa pochodzi z Irlandii, jej członkowie
to Bono, the Edge, Adam Clayton, Larry
Mullen Jr.. Wygrała już 22 Nagrody
Grammy, podczas wakacji w sierpniu
wystąpi w Chorzowie w Polsce.
Grupa ta pochodzi z Polski, jej
członkowie to Marek Piekarczyk,
Andrzej Nowak, Marek Kapłon i Janusz
Niekrasz. Niedawno występowała na
Zlocie w Bystrzycy.

Jeśli znasz poprawną odpowiedź, wrzuć ją szybko
do skrzynki zaufania lub wyślij pod adresem
redakcja@email.cz. Może wygrasz słodkie „co
nieco“?!
Redakcja w składzie: Jola, Janka, Michał, Tomasz, Szymon, Dominik
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