„ Népek, nyelvek, kultúrák”
Nemzetek bemutatkozása

A „ Népek, nyelvek, kultúrák” című programsorozaton belül 2014. április 7-én került sor a
nemzetek bemutatkozására.
Ezen a délutánon hasznos információkat kaptunk az angolul, németül, spanyolul és franciául
beszélő országok gyökereiről, színes kultúrájáról, változatos mindennapjairól. Mind a német mind
az angol nyelvű népek, valamint Franciaország és Spanyolország meghatározó szerepet játszottak
Európa, Amerika és a többi kontinens történelmének, gazdasági fejlődésének alakulásában és ez
természetesen visszatükröződik a kultúra, a művészetek és a tudomány sokszínű és sokágú
kiteljesedésében is. Az országok között vannak rövid , de akár ezeréves múltra visszatekintő, a
hagyományokat és népművészeteket tisztelő országok.
Úgy gondoljuk, hogy a diákok befektetett energiája megtérül. A megszerzett tudással, saját
kulturális látókörüket bővítik, befogadóképességüket, toleranciájukat más népek, nemzetek
irányában új, magasabb szintre emelik.
A délutánt Szabados László a Kecskeméti Református Gimnázium földrajz-történelem szakos
tanárának érdekes előadása nyitotta meg. Utazási élményeiből kaphattunk ízelítőt.
Ezután következtek az iskolák produkciói.

Szent Imre Általános Iskola
Olaszország
Latin temperamentumot megidézve angol nyelvű előadásukban megjelent a zene, a tánc, a
Riviéra, a napsütéses tengerpart. Nem maradhatott ki az olasz foci és gólöröm szemléltetése,
valamint a világhírű olasz konyha jellegzetes ételeinek képi bemutatása sem.
Kecskeméti Református Általános Iskola
Wales
Az Egyesült Királyság legkissebb tagját mutatták be. Hagyományos walesi néptánccal kezdődött az
előadás majd az ország nevezetességeinek bemutatása következett. Megismerhettük a walesi zászlót
és végül de nem utolsó sorban walesi kifejezéseket is tanulhattunk.

Katona József Gimnázium
Franciaország
A francia zenekultúra széles keresztmetszetét mutatták be az egyszerű, kedves gyerekdaloktól a
mélabús, borongós Edit Piaf sanzonokig.

Az együtténeklés örömét és a francia nyelv szépségét is megtapasztalhatta a közönség, amikor a
felkészítő tanár irányításával a közönség is megtanult soronként egy népszerű francia gyermekdalt.
Nem maradhatott el természetesen a forradalmi himnusz a Marseilles sem.

Bányai Júlia Gimnázium
Anglia
Anglia történelmi nevezetességeit, építészeti emlékeit elevenítették fel a Bányai Júlia Gimnázium
tanulói kiváló angol nyelvtudással megtartott, diákkal kísért előadásukban.

Vásárhelyi Pál Általános Iskola
Németország
Német Nemzetiségi Általános Iskola 7. 8. osztályos tanulói számítógépes, multimédiás formában
mutatták be Németországot. Ezt követően népviseleti ruhába öltözött diákok néptáncát csodálhattuk
meg. A gyerekek által készített hagyományos süteménnyel kínálták meg a közönséget.

Írország
Az Ír nemzeti hagyományokat a néptánc és a népzene eszközeivel elevenítették fel az iskola diákjai. A
sodró lendületű, dinamikus ír tánc magával ragadta a közönséget.

Arany János Általános Iskola
Kanada
A hatalmas területű Kanada nemzeti szimbólumait, csodálatos tájait, a fantasztikus Niagara vízesést
mutatta be az Arany János Általános Iskola angol nyelvű előadásában. Szóló tánccal színesítették
előadásukat.

Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium
Belgium
Bár Belgium kis ország, de otthont ad több nemzetközi szervezetnek, az Európai UNIO, a NATO
vezető szerveinek. A többnyelvűség, a tolerancia és a kulturális sokszínűség jellemzi a fővárost
Brüsszelt, melynek jelképe a Maneken Pis különböző öltözetekben is megcsodálható.
Három nyelven tartott előadásuk (angol, német, francia) érdekesen ismertette Belgium kulturális,
történeti hagyományait, épített és természeti kincseit.

Kecskeméti Református Gimnázium
Spanyolország
Valamennyi érzékszervet megmozgató fantasztikus előadás nem csak látványában, de a spanyol
életérzés átadásában is kiváló volt. Korhű ruhába öltözött diákok Frederico Garcia Lorca híres
spanyol költő egy költeményét adták elő. Spanyol nyelven is hallhattunk egy verset tőle kiváló

előadásban. A gitárduó zenéje, valamint a háttérben kivetített képek segítették a nyugodt spanyol
életstílus átélését. Megérdemelten vihették haza a közönség szavazatok alapján megítélt első
helyezést.

A verseny délutánján gyorsan repült az idő. Nem csak érdekes, szórakoztató kikapcsolódást nyújtott,
de hasznos információkkal is bővítette a hallgató közönség ismereteit, tudását, melyet az előadások
tartalmával kapcsolatban feltett kérdésekre adott helyes válaszok és a kiosztott jutalom csoki is
bizonyított.
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