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     Chór Szkoły Podstawowej nr 8 istnieje od 1993 roku i ma charakter 

rotacyjny (jego skład zmienia się rokrocznie). Zajęcia  odbywają się raz w 

tygodniu dwie godziny lekcyjne. Zespół tworzą uczniowie klas od klasy IV SP 

do III gimnazjum. ( 50-60 osób). Opiekunem i założycielem jednocześnie chóru 

jest nauczyciel muzyki –  mgr Anna Mielczarek.  

     Celem zajęć jest edukacja świadomych odbiorców sztuki, poznawanie 

wartościowej literatury muzycznej, rozwój osobowości, wrażliwości i 

wyobraźni poprzez edukację chóralną. To zorganizowanie czasu wolnego dzieci 

i młodzieży, nauka współpracy samodyscypliny i odpowiedzialności za siebie. 

Uczestnictwo w chórze to rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz kształtowanie 

słuchu i emisji głosu. 

   Podczas zajęć chórzyści rozwijają swoje umiejętności wokalne poprzez 

ćwiczenia emisji, dykcji, a także ćwiczenia oddechowe. Uczestnicy nauczą się: 

jak prawidłowo oddychać podczas śpiewu,  w jaki sposób pilnować dobrej 

intonacji (autokontrola), a także jak ważnymi czynnikami w wokalistyce są 

dykcja i artykulacja. Ponadto, w większości  przypadków, uczniowie wyzbywają 

się nieprawidłowych manier śpiewaczych. Po  upływie czasu zauważalne są 

spore postępy u chórzystów oraz ich coraz  lepsze obycie ze sceną, dzięki czemu 

nauczyciel może stopniowo wprowadzać śpiew w  dwugłosie.  



   Celem nadrzędnym chóru jest oprawa muzyczna, która  uświetnia różnego 

rodzaju uroczystości szkolne. Na dodatkowe wrażenia estetyczne występów 

chóru wpływa jednolity strój chórzystów. 

o Dnia Edukacji Narodowej, 

o uroczystych akademii  z okazji Święta Niepodległości, 

o świątecznych akcji charytatywnych, 

o koncertów noworocznych „Wieczory Wigilijne 

o oprawa muzyczna koncertów bożonarodzeniowych w ramach 

Świątecznej Ósemki; 

o oraz jubileuszy szkolnych i innych okolicznościowych 

uroczystości:         

- uroczystość z okazji 75-lecia SP nr 8,                                                              

- uroczystość z okazji jubileuszy nadania imienia 3 Warszawskiego Pułku 

Pontonowego,                                                                                                 

-  akademie z okazji Święta Patrona szkoły                                                                                        

- współudział w przygotowaniu oprawy muzycznej w uroczystościach 

związanych z nadaniem imienia „Leśna Kraina” Przedszkolu nr 7    

    Poza występami szkolnymi chór uczestniczy również w konkursach i 

koncertach okolicznościowych w szkole, jak i poza placówką. Do 

najważniejszych należy zaliczyć : 

 oprawa muzyczna uroczystości we współpracy z orkiestrą Zespołu Szkół 

Samochodowych z okazji Święta Pułku 

 oprawa muzyczna z okazji 70-rocznicy Wyzwolenia Włocławka pod hasłem 

„Pamiętajmy o pogrzebanej historii 

 ogólnopolski konkurs chórów a’capella – wyróżnienie 

 Międzyszkolny Konkurs „Młode Talenty” - wyróżnienie 

   Międzyszkolnym Konkursie piosenki M.Rodowicz – II miejsce 
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