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Państwowa Szkoła Muzyczna

Szkoła muzyczna rekrutuje.
Uczniowie i nauczyciele grają i
śpiewają, w sieci punkty
konsultacyjne otwierają [WIDEO]

W sieci, a nie, jak zwykle, przez
lata, u siebie przy Kolegialnej.
W sobotę premierę miał na
YouTube kolejny już film - tym
razem sami uczniowie klas
instrumentów dętych
drewnianych prezentują jedne
po drugich flety, oboje,
klarnety, fagoty, saksofony.

 PŁOCK
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zaginionego starosty
płockiego Mariusza
Bieńka. Rzecznik
strażaków: To akcja
humanitarna
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MATERIAŁ PROMOCYJNY
PARTNERA
Bezpieczne i wygodne
wypożyczanie auta
bezpośrednio od
właściciela. Jak to
działa?

MATERIAŁ PROMOCYJNY
PARTNERA
Wyjeżdżasz tylko dla
sportu. Samochody,
które widać i słychać w
weekendy

 PŁOCK
Znika kolejny
budynek w

centrum. Ale będzie
nowy, po nim
następne. A w kolejce
czeka jeszcze "perła w
koronie"

 PŁOCK
Samochodowa
wycieczka na jeden
dzień. 400 km, a po
drodze kolejne
sanktuaria diecezji
płockiej

1 ZDJĘCIE

Grają uczniowie i nauczyciele z sekcji instrumentów dętych drewnianych (YouTube)

NAJCZĘŚCIEJ
CZYTANE

REKLAMA

Mieszkania Park Poniatowskiego
Korzystaj z bliskości centrum miasta z widokiem na park.

Varitex

Jeszcze jeden budynek w
centrum z okazałym
muralem? To możliwe
dzięki pewnej zamianie

Znika kolejny budynek w
centrum. Ale będzie
nowy, po nim następne. A
w kolejce czeka jeszcze
"perła w koronie"

Historia najważniejszej
płockiej... poduszki. To
zastanawiające, że
minęło wiele lat i nikt nie
zainteresował się jej
wyglądem

Trwa poszukiwanie
zaginionego starosty
płockiego Mariusza
Bieńka. Rzecznik
strażaków: To akcja
humanitarna
[AKTUALIZACJA]

Mam nadzieję, że pamięć
ta potrwa dłużej niż tylko
okrągłe jubileusze.
Obowiązek ten pozostaje
aktualny na zawsze

Poszukiwania na Wiśle
przerwane na noc. Czy
zaginiony mężczyzna,
który wypadł z łódki, to
starosta płocki?

A na koniec – aby pokazać ogromną swych
instrumentów moc – wszyscy spotykają się
na sali koncertowej, by razem z sekcyjnymi
nauczycielami i pod batutą Grzegorza
Dębskiego, wicedyrektora Państwowej i
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej,
zagrać „Marsch Zapfenstreich” Ludviga van
Beethovena.

To był już film nr 5 - na tego, kto go obejrzy,
czeka znów dużo śpiewania w kolejnym
odcinku "Gimnastyki Ucha" i - to nowość -
prezentacja centrum rozrywek
pozalekcyjnych, czyli świetlicy.

Uwaga: czy to na szkolnym YouTube, czy
na Facebooku znajdziecie również
wcześniejsze filmy - ich obejrzenie też
można potraktować jak przyjście do
punktu konsultacyjnego w szkole przy
Kolegialnej. Mają za zadanie ułatwienie
chętnym wyboru instrumentu i poradzenie
sobie z egzaminami wstępnymi.

Oto one:

- fortepian, "Gimnastyka Ucha" i
prezentacja zajęć grupowych:

- perkusja, "Gimnastyka Ucha" plus inne
talenty uczniów:

Przygotuj
dziecko do
egzaminu!

SPRAWDŹ
TERAZ

Proste
korepetycje

przez internet

SPRAWDŹ
TERAZ

Teraz już od
45 zł za
lekcję!

SPRAWDŹ
TERAZ

Materiał promocyjny partnera

- akordeon, gitara, "Gimnastyka Ucha" plus
niespodzianki od najmłodszych klas:

- instrumenty dęte blaszane - występuje
Brass Band PSM:

Wnioski o przyjęcie do Ogólnokształcącej
(nauka dzienna, łącznie ze szkołą
podstawową) i Państwowej (nauka
popołudniowa, wyłącznie zajęcia
muzyczne) Szkoły Muzycznej można
składać do 10 maja - tylko drogą
elektroniczną: sekretariat@psmplock.pl.
Egzaminy wstępne: 17 i 18 maja.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, podziel się nim!
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