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                 KARNAWAŁ NA ŚWIECIE

POWSTANIE
KARNAWAŁU

Nazwa pochodzi od włoskiego carne vale, a słowo to
zaczerpnięte z łaciny oznaczało pożegnanie mięsa
(carne mięso + valere obowiązywać, być ważnym,
królować) lub "carne" - mięso + "vale" - żegnaj), przed
rozpoczynającym się wielkim postem. Inna etymologia
tej nazwy, każe szukać jej źródeł w (łac. carrus navalis
wóz w kształcie okrętu), nazwie wozu który
uczestniczył w procesji świątecznej ku czci bogini
Izydy a później Dionizosa w starożytnym Rzymie.
Karnawał wywodzi się z kultów płodności i z kultów
agrarnych. Od głębokiej przeszłości utrzymywało się
przekonanie, że im wyższe będą skoki, tym wyżej
będzie rodziło zboże. Między innymi dlatego Karnawał
jest tak ściśle związany z tańcami. W wielu krajach
europejskich, zwłaszcza na wsiach praktykowano
także tańce dookoła ogniska, najczęściej w formie
koła.

10 NAJLEPSZYCH
KARNAWAŁÓW ŚWIATA
-Carnival-Rio de Janeiro,Brazylia
-Notting Gras-Nowy Orlean,USA
-Santa Cruz de Tenerife Carnaval -Santa Cruz de
Tenerife,Teneryfa
-Carnevale di Venezia-Wenecja,Włochy
-Carnival-Port of Spain, Trynidad Tobako
-Zimowy Karnawał Quebec-Quebec City, Kanada
-Festiwal Koloński-Kolonia, Niemcy 
-Carnaval de Nice -Nicea, Francja
-Goa Intruz- Panaji , Indie

gtegt

.

KARNAWAŁ W RIO

Brazylia, piąty pod względem wielkości kraj na świecie,
ma do zaoferowania tyle atrakcji, że nie sposób
nacieszyć się nimi w trakcie jednej wizyty. Brazylia jest
naturalnie świetnie znana z karnawału w Rio, który
zaczyna się trzy dni przed Wielkim Postem. Huczna i
kolorowa zabawa przyciąga co roku niemal milion
turystów ze wszystkich zakątków świata. Barwne
korowody, roznegliżowane tancerki, turyści i tancerze
na ulicach i miasto upajające się zabawą do białego
rana to widok niezapomniany. Podczas karnawału w
Rio rywalizują ze sobą najlepsze szkoły samby.

tetr

.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Izyda
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            Kolejna część ,,Nocy w Muzeum"
                                 TAJEMNICA GROBOWCA

Obsada:
Ben Stiller - Larry Daley 
Dan Stevens - Sir Lancelot 
Robin Williams - Teddy Roosevelt 
Rebel Wilson - Tilly 
Owen Wilson - Jedediah 
Rami Malek - Ahkmenrah 
Ricky Gervais - Dr McPhee 
Ben Kingsley - Faraon

.

.

" Noc w muzeum 3. Tajemnica grobowca",
 to film fantastyczno-przygodowy w polskiej wersji
językowej, kontynuacja przebojowej serii, której
dwie poprzednie części obejrzało w polskich
kinach prawie milion widzów. Ben Stiller ponownie
w roli Larry’ego Daleya, strażnika w muzeum, w
którym nocą ożywają zgromadzone w nim
niezwykłe eksponaty. Tym razem Larry wyrusza
wraz z synem do Londynu, by w Muzeum
Brytyjskim przeżyć największą przygodę swego
życia.
*Noc w muzeum – amerykańska komedia -
fantastyczna z 2006 roku w reżyserii Shawna
Levya. Film nakręcono Santa Clarita w Kalifornii i w
Nowym Jorku oraz w Vancouver.
*Noc w muzeum 2 – amerykański film komediowy z
2009 roku i sequel filmu Noc w muzeum z 2006
roku. Wystąpili m.in. Ben Stiller, Amy Adams oraz
Robin Williams. info:Wikipedia

KRÓTKO O FILMIE
Larry Daley , właściciel firmy–Daly Devices,
produkującej różne przedmioty domowego użytku
takie jak: świecąca w ciemności latarka oraz
niegubiący się breloczek, wcześniej pracował w
muzeum. Przy  tworzeniu dziwnych rzeczy
inspirował się swoją byłą pracą strażnika w
muzeum. Kiedy wybiera się do byłej pracy, aby
przypomnieć sobie miłe chwile,  dowiaduje się, że
muzeum będzie modernizo- wane, a część
eksponatów zostanie wywieziona do Instytutu
Smithsona,a następnie zostaną zastąpione
hologramami. Gdy Larry wraca w nocy  do muzeum
dowiaduje się,że Roosvelt, Dekster oraz Faraon i
tablica zostają.  Oznacza to jednak, że reszta
eksponatów już nigdy nie ożyje. Kolejnej nocy
Larry dostaje telefon z Instytutu.Dowiaduje się, że
Dekster ukradł tablicę i teraz starszy brat,
 Ahkmenrah, atakuje ich. Natychmiast postanawia
jechać. Z pomocą syna Nicka odwiedza największe
muzeum, które ożyło.
Warto wybrać się do kina na ten film. :)

Julia M.

Julia M.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_w_muzeum_2
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               Hobbit 
   ,,Bitwa pięciu armii''

.

Czy Peter Jackson nakręci jeszcze jeden
film na temat Śródziemia?

Reżyser wyjaśnił, że jedynie prawa do
"Władcy pierścieni" i "Hobbita" zostały
sprzedane przez autora, a chcąc kręcić
kolejne filmy, trzeba by było dojść do
porozumienia z Tolkien Estate, czyli
spadkobiercami pisarza, co nie byłoby
łatwe. Szczególnie niechętny kolejnym
ekranizacjom jest syn Tolkiena,
Christopher, który dokończył pisanie
"Silmarillion". Fakt, iż "Hobbit" został na
potrzeby kina podzielony na części i
wzbogacony o dodatkowe postaci, raczej
nie pomógł sprawie.

                            Krótki opis
Filmowa adaptacja książki J.R.R.
Tolkiena, będącej wstępem do słynnego
„Władcy Pierścieni”, to opowieść pełna
niesamowitych wydarzeń i magicznych
postaci. Przedstawia odwieczną walkę
dobra ze złem. Po wielkim sukcesie
pierwszych dwóch części trylogii –
„Hobbit: Niezwykła podróż” (2012) oraz
„Hobbit: Pustkowie Smauga” (2013),
nadszedł czas na film zamykający
niezwykłe dzieło Petera Jacksona:
„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”.
Drużyna dowodzona przez Thorina
Dębową Tarczę dotarła do Samotnej
Góry. Czy Bilbo i jego towarzysze
pokonają smoka i odzyskają legendarny
Erebor?

                       Ciekawostki

Zdjęcia do filmu kręcono w Wellington oraz w
innych lokalizacjach na terenie Nowej Zelandii.
Jednak część scen, w tym sceny z udziałem Iana
Holma i Chrisophera Lee, którym wiek i stan
zdrowia uniemożliwiał tak daleką podróż,
zrealizowano w londyńskim Pinewood Studios w
Wielkiej Brytanii.

Łoś, którego w filmie dosiada Thranduil, to w
rzeczywistości koń o imieniu "Moose" ("Łoś").

W ramach przygotowań do zagrania Tauriel
Evangeline LIlly pobierała nauki z łucznictwa i
szermierki. 

.

http://film.onet.pl/hobbit-niezwykla-podroz
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  Co można robić w ferie?

.
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Polecam także w ferie przeczytać popularną powieść
John Greena pt,,Gwiazd naszych wina''
                            Krótki opis
On/ona ma raka.Te uczucia wzmagają jeszcze
bardziej w sytuacji, gdy tragedia dotknie niepełnoletnią
osobę. Osobę, która tak krótko mogła się cieszyć
normalnym życiem. Chciałoby się coś zrobić. Jeżeli
już nie potrafimy dokonać cudów, to próbujemy
przynajmniej sprawić, by życie chorego było
wyjątkowe, nadać mu jakiegoś znaczenia. Bywamy
nieporadni, czasem - naiwni, ale przecież mamy dobre
intencje. W obliczu takiego dramatu nie ma zachowań
idealnych... .

Serdecznie polecam książkę
pt,,Gra Endera'' Orsona Scotta Carda.Moim
zdaniem jest to najlepsza książka jaką
czytałam.Trzyma w napięciu jest niezwykle ciekawa
i bardzo mądra.Naprawdę warto przeczytać w
zimne,zimowe wieczory.

Opis
Wobec śmiertelnego zagrożenia nadciągającego z
kosmosu Ziemia przygotowuje swoją broń ostatniej
nadziei. Jest nią chłopiec, w którym odkryto zalążki
niezwykłego geniuszu wojskowego. Czas nagli, a
przyszłość dwóch cywilizacji spoczywa w rękach
dziecka...

"Gra Endera" zdobyła najważniejsze nagrody w
kategorii science fiction - Hugo i Nebulę.

Masz dużo czasu w ferie?Warto zobaczyć ciekawy
maraton filmowy, zaprosić przyjaciół i przenieść
się w niezwykły świat filmu.Parę moich propozycji
filmów na taki maraton:

-,,Władca Pierścieni''
1. Drużyna pierścienia
2. Dwie wierze
3. Powrót króla

- Harry Potter
1. Harry Potter i kamień filozoficzny
2. Harry Potter i Komnata tajemnic
3. Harry Potter i Więzień azkabanu
4. Harry Potter i Czara ognia
5. Harry Potter i Zakon Feniksa
6. Harry Potter i Książę półkrwi
7. Harry Potter i Insygnia śmierci cz 1 i 2

.

.

.
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Sportowe Nowinki  

Złota Piłka

Cristiano Ronaldo to król strzelców minionego
sezonu La Liga i Ligi Mistrzów, w której ustanowił

strzelecki rekord wszech czasów, jeśli chodzi o
liczbę trafień w jednej edycji rozgrywek (17). Jego
bramki dały Realowi Madryt dziesiąty w historii

triumf w Champions League. Portugalczyk
zawiódł natomiast na mistrzostwach świata w

Brazylii - jego reprezentacja nie wyszła z grupy, a
on sam zdobył tylko jedną bramkę.I to właśnie do

niego trafiła tegoroczna złota piłka.

Gratulacje!

Gutek

Rajd Dakar

Za nami 36 edycja Rajdu Dakar, który odbył się w
dniach 4-17 stycznia 2015. Zarówno start, jak i
meta rajdu miał miejsce w stolicy Argentyny,

Buenos Aires. 

Na starcie tegorocznego Rajdu Dakar stanęło
piętnastu Polaków. Do mety dojechało jednak tylko
dziewięciu. Najlepiej spisał się Rafał Sonik, który

wygrał rywalizację w klasyfikacji quadów.
Rewelacyjny wynik zanotował także Krzysztof

Hołowczyc, który stał się pierwszym Polakiem w
historii, który w klasyfikacji kierowców

samochodów znalazł się na podium (trzecie
miejsce). Na etapach wyróżniali się też zawodnicy

startujący w barwach Orlen Teamu.

.

Sezon 2014/2015 Pucharu Świata w skokach
narciarskich

36. sezon Pucharu Świata mężczyzn w skokach
narciarskich. Rozpoczął się 22 listopada 2014 na

skoczni Vogtland Arena w niemieckim Klingenthal.
Finałowy konkurs ma zostać rozegrany 22 marca

2015 na Letalnicy w słoweńskiej Planicy. W
ostatecznym terminarzu, zatwierdzonym w
czerwcu 2014 w Barcelonie, znalazły się 32
konkursy indywidualne (w tym 6 w lotach

narciarskich) oraz 5 konkursów drużynowych (z
czego 1 na mamuciej skoczni).

Puchar Świata w biegach narciarskich 2014/2015

Puchar Świata w biegach narciarskich rozpoczął
się 29 listopada w fińskim Kuusamo, a zakończy
15 marca, w norweskim Oslo podczas "maratonu

narciarskiego". 
 

Obrończynią Pucharu Świata wśród kobiet jest
Norweżka Therese Johaug, a wśród mężczyzn

Norweg Martin Johnsrud Sundby.

Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa
Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 w Falun.

Gutek

.


