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6 grudnia 2017 - niezwykłe spotkanie ze Świętym Mikołajem w Operze
Krakowskiej.  Pierwszaki i drugoklasiści z naszej szkoły mieli ogromne 
szczęście po spektaklu muzycznym w Operze Krakowskiej: "Muzyka i Magia" 
przeżyli magiczny moment - spotkali Świętego Mikołaja we własnej osobie !!!
Każdy otrzymał słodką niespodziankę i uśmiech !!!

:) Pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem
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Uczniowie klas 1a, 1b, 2 SP przenieśli się 6 grudnia 2017 w Operze
Krakowskiej w magiczną krainę muzyki i baśni. Obejrzeli spektakl muzyczny:
Muzyka i Magia. Na pytanie czy im się podobało w operze wszyscy zgodnie
odpowiedzieli: "Było super". Polecamy wszystkim, którzy chcą przeżyć
wyjątkowe chwile przy muzyce, aby wybrali się do Opery Krakowskiej. Poniżej
zamieszczamy zdjęcia ze spektaklu muzycznego "Muzyka i Magia".

Fot. Fot.

Fot. Fot.

Ryszard Kornecki Ryszar Kornecki

Ryszard Kornecki Ryszard Kornecki
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"Jest wiele teatrów na świecie bardziej i mniej poważnych, lecz
najwspanialszym dla dzieci jest teatr wyobraźni" !!!

Fot.

Fot.

Niezwykła podróż w magiczną krainę muzyki i baśni
zachwyciła uczniów z naszej szkoły niezwykłymi
wydarzeniami, piękną scenografią i przede wszystkim muzyką.
Bo jak mówi jedna z piosenek spektaklu - "Jest wiele teatrów
na świecie bardziej i mniej poważnych, lecz najwspanialszym
dla dzieci jest teatr wyobraźni"! 
Zachwycił młodych widzów niezwykły Czarodziej–
Muzomagius, który potrafi sprowadzać na scenę różne  postaci
z baśni.
W pracy Czarodzieja przeszkadza potwór Bumtararam, który
według naszych młodszych kolegów i koleżanek robił zbyt
dużo hałasu na scenie. Mieszał wszystko w bajkach i gdyby
nie Profesor Badacz - specjalista w  dziedzinie bajek i baśni
nie wiadomo jakby się wszystko skończyło... Młodym widzom
bardzo podobało się to, że Profesor często zbiegał ze sceny  i
rozmawiał z publicznością. Te dialogi były pełne śmiechu,
zabawy i wzruszeń.
Jak to w baśniach bywa dobro zawsze zwycięża ze złem tak i
tu Hałas został pokonany przez piękną Muzykę.

Dla uważnych czytelników mamy zagadkę: Z jakich baśni
Czarodziej sprowadził postaci na scenę???
Przyjrzyjcie się dokładnie zdj. a na pewno odgadniecie:)

Nasi młodsi koledzy i koleżanki zachwycili się nie tylko
spektaklem muzycznym i spotkaniem ze Świętym Mikołajem,
ogromne wrażenie zrobił na nich budynek Opery Krakowskiej i
jego wnętrze.Sprawdziliśmy w wikipedii:
Siedziba Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 to nowoczesny
teatr z widownią na 764 miejsc i sceną o powierzchni 443 m2 z
sceną kameralną na 180 osób, dużym zapleczem scenicznym,
salami prób, nowoczesnym zapleczem technologicznym.
Zabytkowy budynek z półokrągłym dachem, służył na początku
ubiegłego wieku jako część ujeżdżalnia koni. W tej
zaadaptowanej części znajduje się główne wejście do Opery
i hol kasowy, szatnie, na piętrze natomiast sala wystaw
i odczytów pełniąca również funkcję foyer oraz restauracja
z tarasem. Wnętrze budynku utrzymane jest w szaro -
bordowej kolorystyce. 

Ryszard Kornecki

Ryszard Kornecki
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Laponia to kraina Świętego Mikołaja obejmuje ogromny obszar, w którego
skład wchodzi zarówno Półwysep Kolski w Rosji, jaki i północne tereny
Finlandii, Szwecji i Norwegii. Na jej terenie leży także Rovaniemi, fińskie
miasto tuż pod kołem podbiegunowym, które kryje niezwykłą atrakcję. To
właśnie tu, w śnieżnej Laponii ... 

Na adres: Tähtikuja 1, Rovaniemi 96930 Arctic Circle
w Laponii przychodzi ponad pół miliona listów rocznie,Mikołaj
jest rekordzistą w liczbie otrzymywanej korespondencji. 
W czołówce najchętniej wysyłających listy do Świętego
Mikołaja, obok dzieci z Wielkiej Brytanii, Japonii, Chin, są
także Polacy. A sama poczta to najbardziej niezwykłe miejsce
w wiosce. Nie spotkamy tu zwykłych urzędników – elfy sortują
przesyłki, przystawiają stemple i odpowiadają na maile.
A jak to się stało, że cały świat uwierzył, iż Mikołaj mieszka
właśnie w Laponii, że to tu trzeba kierować swoje listy z
życzeniami? Przecież biskup, będący pierwowzorem
dzisiejszego Mikołaja, pochodził z Miry leżącej obecnie na
terenie Turcji.Legendę o fińskim adresie Świętego stworzył
słynny w Finlandii przedwojenny prezenter radiowy, zwany
Wujem Markusem. Czy słyszeliście Drodzy Czytelnicy o nim?

To on umieścił Mikołaja na górze Korvatunturi, przy granicy
 z Rosją. Korvatunturi, czyli „Wzgórze-Ucho”, miało według
Markusa Rautio wysłuchiwać świątecznych życzeń i to właśnie
stąd Mikołaj ruszał w świat, by je spełniać. Jednak po 1940 r.,
po wojnie fińsko-sowieckiej, wzgórze stało się punktem
granicznym, a Mikołaja „przeprowadzono” do Rovaniemi. 
W latach 80. powstała tu jego wioska.Choć Mikołaj przyjmuje
gości nawet w środku lata, czasem trzeba na niego chwilę
poczekać. Wielki zegar na wejściu do jego domu pokazuje,
czy Święty jest aktualnie w trakcie drzemki, spędza czas z
panią Mikołajową, czy też może już nas ugościć. Można
porozmawiać z Mikołajem, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Choć samo spotkanie z Mikołajem jest bezpłatne, to licencję
na fotografowanie mają jedynie elfy. 
Jeśli planujecie jakąś daleką podróż to mamy nadzieję, że
dzięki naszemu artykułowi wybierzecie właśnie Laponię.

(źródło:podróże.se.pl)

Fot. Shutterstock.com
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Fot.

Zorza polarna jest wyjątkowym zjawiskiem, które każdej zimy
przyciąga do zmrożonej i zaśnieżonej Laponii kolejnych
turystów. Może i Wam uda się tam kiedyś pojechać? Gra
świateł - najwięcej wśród nich zielonych, żółtych i czerwonych -
pojawia się przy dużym mrozie i bezchmurnym niebie:
płomieniste fale i świetlne łuki roztaczają się wtedy aż po
horyzont. Są one efektem eksplozji na słońcu: kolorowe smugi
powstają dzięki pędzącym z prędkością światła cząstkom
słonecznym zderzającym się w atmosferze. Zorze występują
głównie za kołem podbiegunowym, choć przy sprzyjających
warunkach można je zobaczyć także na południu Skandynawii,
a bywało, że obserwowano je również w krajach
śródziemnomorskich. Jednak nawet najdalej na północy nigdy
nie ma gwarancji, że zobaczy się je na pewno: czasem
jaśnieją światłami przez kolejne, długie noce, a czasem - nie
pojawiają się tygodniami. Życzymy Wam drodzy Czytelnicy,
żebyście mieli to szczęście zobaczyć w życiu zorzę polarną -
my też o tym marzymy.

Jeśli jednak zorzy nie uda się zobaczyć, nie trzeba wpadać 
w czarną lapońską rozpacz:
 w słynnym muzeum Arktikum w Rovaniemi, prezentującym
życie za kręgiem polarnym, jest specjalna sala, w której można
obserwować ich wizualizację leżąc sobie wygodnie.Poza tym
Rovaniemi, nazywane często stolicą Laponii albo "bramą na
północ", nie oferuje zbyt wielu atrakcji 
i zwykle jest traktowane jako przystanek w dalszej drodze. A ta
wiedzie nie byle jakim szlakiem: jeśli się spojrzy na miasto
z góry zobaczy się, że jego ulice, zbudowane według planu
słynnego fińskiego projektanta, układają się w kształt rogów
renifera. Zwierzęta te są stałym elementem Laponii i spotyka je
się niemal na każdym kroku: normalnym widokiem są znaki
drogowe ostrzegające przed nimi, bo renifery często pasą się 
w pobliżu dróg.
(źródło:gazeta.pl- podróże)

Zorza Polarna to niezwykle widowiskowe zjawisko, które można
zaobserwować w Laponii. Można się przenieść w magiczny świat wyobraźni
 i marzeń patrząc na tak cudowny widok...

Shutterstock.com
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Zapraszamy na fotorelację z Mikołajkowego Turnieju Sportowego. To był
dzień niesamowitych wrażeń... Zaczniemy od piłki nożnej:)

Chłopcy- piłka nożna

I - MIEJSCE - Manchester United (klasa V, VI)

II - MIEJSCE - Wisła Kraków (klasa V)

III - MIEJSCE - Bayern Monachium (klasa IV a)

IV - MIEJSCE - Tottenham Hotspur (klasa IV b)

Dziękujemy naszym wuefistom Pani
Annie Nowak i Panu Sławomirowi
Solakowi za codzienne treningi.
Dzięki Wam mamy kondycję sportową
na medal! 
Gratulacje dla króla strzelców: 
Miłosza Chuderskiego!
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Turniej Mikołajkowy to była nie tylko rywalizacja ale suuuuuuuuuuuuuuuper
zabawa !!!

piłka nożna -dziewczęta

I - MIEJSCE - Polska (klasa VI)

II - MIEJSCE - Hiszpania (klasa III, IV)

III - MIEJSCE - Włochy (klasa V)

Gratulacje dla królowej strzelców
Gabrieli Bałuszek !
Oprócz Piłki Nożnej w czasie Turnieju
Mikołajkowego odbyły się także
zawody w Piłce Siatkowej.
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Malwina, Julia, Ania

Helena, Martyna, Kamila

. .

Wyniki Turnieju Siatkowego:Single
KLASY 1-3 SP
I - MIEJSCE - Anna Kucia
II - MIEJSCE - Malwina Miziołek
III - MIEJSCE - Julia Polit
KLASY 4 SP
I - MIEJSCE - Martyna Ryszka, Kamila Bednarczyk
II - MIEJSCE - Helena Łytek
KLASA 5 SP
I - MIEJSCE - Nikola Gąsior
II - MIEJSCE - Julia Bronikowska
III - MIEJSCE - Patryk Palus
KLASA 6 SP
I - MIEJSCE - Paulina Klita
II - MIEJSCE - Paulina Bazarnik
III - MIEJSCE - Klaudia Bąk
NAJLEPSZA ZAWODNICZKA TURNIEJU
Paulina Klita
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