MARZEC 2012
PREMIERA SPEKTAKLU „JA, NARCYZ”

Przedstawienie powstało na bazie znanego mitu greckiego i posłużyło nam jako praktyczne ćwiczenia nawiązujące do antycznego teatru greckiego. Były więc maski i klasyczny chór w chitonach. Całość ubarwiały nawiązania do współczesności- fragmenty popularnych piosenek rockowych.
Z tym spektaklem wzięliśmy udział w XII Festiwalu Teatralnym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych „Zaczarowana Dorożka” w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie. Krzysztof Krysian, odtwórca roli
Narcyza, uzyskał na nim indywidualną nagrodę aktorską.

JAK NASZE SUPERDZIEWCZYNY
dinozaura hodowały.

Zaczęło się od tajemniczego jajka, które każda z dziewcząt otrzymała na 8 marca. Trzeba je było długo
moczyć w wodzie i po tygodniu dziewczynki przyniosły do klasy swoje „pociechy”.

ODWIEDZINY ALICJI

W marcu odwiedziła nas ALICJA DERDA, która w zeszłym roku wyjechała z rodziną do Norwegii. Opowiadała o nauce w nowej szkole, dała nam próbkę norweskiego pisma.

„MROKI ŚREDNIOWIECZA”,
czyli Dzień Wiosny na wesoło
Z okazji Dnia Wiosny każda klasa miała przygotować przebranie na wylosowany temat. Nam
przypadło średniowiecze. Szybko opracowaliśmy krótki pokaz – historyjkę o rycerzach, królewnach
i smoku. Nazwaliśmy go „Mroki średniowiecza”.

KWIECIEŃ 2012
UDZIAŁ W IV PANORAMIE TEATRALNEJ
„O ZŁOTE I SREBRNE MASKI BURMISTRZA MASZEWA”
To przegląd teatralny obejmujący swoim zasięgiem dwa powiaty. Wzięliśmy
w nim udział spektaklem „Ja, Narcyz”, który otrzymał „Srebrną Maskę” w
kategorii „Kostium” za ciekawą oprawę plastyczno-choreograficzną sztuki.

WYCIECZKA DO SZCZECINA

• lekcja w Muzeum Narodowym na temat Afryki i teatru afrykańskiego
• na wystawie „Eureka” w Domu Marynarza

Poznajemy historię teatru afrykańskiego.

Oglądaliśmy i sami przeprowadzaliśmy małe
doświadczenia z unoszącą się piłką, z prądem elektrycznym, falą uderzeniową itp. Mogliśmy też robić ogromne
bańki mydlane. To była świetna nauka poprzez zabawę.

NAGRYWAMY FILM
Na potrzeby programu estradowego, który przygotowywaliśmy na początek maja, nagraliśmy
krótki film, a dokładniej inscenizowany reportaż filmowy na temat wiedzy Polaków o Konstytucji 3 Maja
oraz Dniu Flagi. Jedni wcielili się w role przechodniów, inni nagrywali. Całość była realizowana dla wymyślonej przez nas stargardzkiej stacji telewizyjnej „Pod Szczęśliwą Gwiazdą”.

MAJ 2012
PROGRAM ESTRADOWY „WIWAT, MAJ!”
Przygotowaliśmy go w konwencji programu w telewizji „Pod Szczęśliwą Gwiazdą”; były więc rozmowy w „studiu” z ekspertami, reportaż nagrany przez nas wcześniej i występ estradowy o tematyce
patriotycznej. Nie zabrakło też akcentów nawiązujących do zbliżających się Mistrzostw Piłkarskich „Euro 2012”.

XI POWIATOWE SPOTKANIA TEATRALNE „ZŁOTA CZARA”
Tę cykliczną imprezę przygotowujemy w Klubie Garnizonowym, zapraszając do udziału zespoły
teatralne ze szkół podstawowych i gimnazjów naszego powiatu. Prezentują one spektakle, które ocenia
profesjonalne jury- członkowie Towarzystwa Kultury Teatralnej w Szczecinie. Główne nagrody to „Złote
Czary”. W tym roku w przeglądzie wzięło udział 6 zespołów. Nasza klasa jako organizator wystawiła
swój spektakl „Ja, Narcyz” poza konkursem. Podczas obrad jury przeprowadziliśmy małe warsztaty
teatralne.

