Jasełka 2011
W ramach projektu unijnego Przystanek SZKOŁA w naszej szkole działa
kółko teatralne dla klas 1- 3. W tym roku szkolnym w zajęciach uczestniczy 32
dzieci. Spotkania odbywają się w środy na lekcji 6.
Od końca października uczniowie przygotowywali się do wystawienia
"Jasełek na wesoło”. Ze względu na długi scenariusz, pozwalający na
zaangażowanie w spektaklu wszystkich uczestników zajęć teatralnych,
konieczne było zorganizowanie
dodatkowych prób. Dzieci uczyły się:
właściwego poruszania na scenie, prowadzenia dialogu z partnerem, kolęd,
prostych układów tanecznych. Ćwiczyły dykcję i emisję głosu. Poświęciły wiele
godzin, by rozpoczęte dzieło doprowadzić do końca. Podczas prób nie
brakowało zabawnych sytuacji, które stały się już naszymi zespołowymi
anegdotkami.
Jako pierwsi, fragmenty Jasełek obejrzeli dziadkowie, podczas klasowego
Dnia Babci i Dziadka zorganizowanego przez uczniów klasy 3b, stanowiących
najliczniejszą grupę zespołu teatralnego. 27 stycznia mali artyści zaprezentowali
spektakl klasom 1-3 i 4-6, a 16 lutego wystąpili dla swoich rodziców.
Były to nietypowe Jasełka, choć nie brakowało w nich aniołów, śmierci,
diabełka i wielu innych postaci. Scenariusz dotyczył czasów dzisiejszych,
a wojna toczyła się o ludzkie dusze. Diabeł Boruta i Lucyfer opracowywali plan,
jak ze Świąt Bożego Narodzenia zrobić zwycięstwo piekła, by ludzie zapomnieli
o tym, co jest w nich najważniejsze. Archaniołowie: Rafał, Michał i Gabriel
ogłosili czerwony alarm i polecieli na ziemię ratować ludzkie plemię przed ich
działaniem. Starcie dwóch światów nastąpiło w pewnym domu, w którym
mieszkali rodzice i ich dzieci: Angelika i mały Czesio. Doszło do straszliwego
konfliktu. „Piekło” ludzi kusiło, a „niebo” ich broniło. W konflikt wmieszani
zostali także Śmierć oraz Mikołaj. I choć łatwo nie było, na ziemi dobro
zwyciężyło. Anieli diabłów przegnali i o Panu Bogu wszystkim przypominali.
A mały diabełek, który nie chciał kusić do złego Czesia, rozprawił się z Borutą
i został Anielskim Duchem. Wszystko szczęśliwie się zakończyło.
Jasełka zostały ciepło przyjęte przez uczniów, nauczycieli, dziadków
i rodziców. Trud włożony w przygotowanie spektaklu, męczące próby nie
poszły na marne.
Dziękujemy wszystkim za udział w przedstawieniu!!!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Jasełek w naszej GALERII.

W bożonarodzeniowym spektaklu wystąpili:
Chór diabełków:
Martyna Obracaj, Martyna Kozłowska, Martyna Piekarska, Patrycja Golińska,
Mateusz Krzemiński, Kacper Paszkiewicz, Wirgiliusz Raszka, Grzegorz Paszek
Chór aniołków:
Anna Grygierek, Zofia Grygierek, Małgorzata Wawrzyczek, Joanna Brudny,
Michalina Biegun, Julia Brożyna, Wiktoria Najda, Julia Wawrzyczek, Witold
Grygierek
Narrator – komentator: Łukasz Urbanek
Mikołaj: Kacper Zych
Śmierć: Szymon Chowaniak, Kacper Madecki
Mama: Klaudia Brejza
Angelika: Katarzyna Bortel
Czesio: Paweł Szostek
Tata: Janusz Brudny
Anioł Dyżurny: Paulina Biegun
Archanioł Gabriel: Justyna Płaczek
Archanioł Rafał: Angelika Gałyga
Archanioł Michał: Dorota Żertka
Diabełek: Dominik Tomica
Lucyfer: Aleksandra Salamon
Diabeł Boruta: Mateusz Szostek
Serdecznie dziękuję Rodzicom za przygotowanie strojów i rekwizytów dla
swoich pociech, paniom: Iwonie Brejzie i Katarzynie Wawrzyczek za pomoc
podczas występu 27stycznia , członkom zespołu teatralnego, którzy regularnie
uczestniczyli w zajęciach, dodatkowych próbach i wspaniale odegrali swoje
role.
Opiekun koła teatralnego - Grażyna Szewczyk

