Grecja

Prowadzacy moga wystapic w stroju greckim co na pewno podniesie ocene oraz wzbudzi uznanie wsrod odbiorcow :)
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Wprowadzenie:

a)Przedstawienie: 

flagi oraz hebru,hymnu

b)Informacje podstawowe :

Język urzędowy	grecki
Język używany	grecki
Stolica	Ateny
Ustrój polityczny	republika parlamentarna
Typ państwa	demokracja
Głowa państwa	prezydent Karolos Papoulias
Szef rządu	premier Jeorios Andreas Papandreu
Powierzchnia
 • całkowita
 • wody śródlądowe	94. na świecie  131 957 km²  0,86%
Liczba ludności (2008)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia	75. na świecie 11 216 708[2]▲ 85,01 osób/km²
Jednostka monetarna	1 euro = 100 eurocentów (EUR, €)
Niepodległość - od imperium osmańskiego 25 marca 1821
Religia dominująca-Prawosławie
Strefa czasowa: UTC +2 – zima / UTC +3 – lato
Domena internetowa	.gr
Kod samochodowy	GR
Kod telefoniczny	+30

c)Wymienienie bogów greckich:

Afrodyta
Apollo
Ares
Artemida
Atena
Demeter
Dionizos
Ejlejtyja
Eos
Eros
Eryda-
Erynie- narodziły się z krwi skaleczonego Uranosa
Gaia
Hades
Hebe
Hefajstos
Hekate
Helios
Hera
Hermes
Hestia
Hypnos
Kora
Mnemosyne
Mojra
Muza
Nemezis
Posejdon
Selene
Tanatos
Temida
Zeus

oraz 

Półbogowie:
Achilles
Bellerofont
Edyp
Herakles
Jazon
Perseusz
Tezeusz



d)myślę ,że ciekawym i zaskakującym elementem moze byc wątek dotyczący kuchni greckiej :)

/tekst z wikipedia.pl/

Kuchnia grecka to ten dział sztuki kulinarnej wywodzącej się i charakterystycznej dla Grecji i Greków. Zazwyczaj postrzegana jest jako zdrowa i prosta. Charakteryzuje się m.in. popularnym w kuchniach śródziemnomorskich i bałkańskich, częstym stosowaniem czosnku, oliwy z oliwek, liści winorośli, dużej ilości warzyw (zwłaszcza pomidorów, papryki, świeżych ziół), baraniny i ryb. Wina greckie są znane i cenione już od czasów starożytności.

/tekst z wikipedia.pl/

Podanie np. sałatki greckiej zetnie wszystkich z nóg :D !!

Przez cały czas w tle moze leciec grecka muzyka !
(Przykladowi wykonawcy :
Anna Wissi, 
Despina Wandi, 
Haris Aleksiou, 
Notis Sfakianakis, 
Mihalis Rakintzis - wydał niedawno album pt. "Barcode", bardzo ciekawa instrumentalnie muzyka, choć piosenki nieco odbiegają od tradycyjnych greckich rytmów (www.rakintzis.com) 
Antonis Remos, 
Giorgios Dalares, 
Giannis Ploutarhos, 
Paschalis Terzis, 
Sotis Wolanis )



e) Teatr grecki należy do bardzo ważnych osiągnięć greckiej kultury antycznej. O ile poematy epickie, jak Iliada i Odyseja powstały u samych początków literatury antycznej, o tyle narodziny teatru i dramatu są związane z konkretnym czasem i miejscem – Atenami w okresie klasycznym, za Peryklesa (V w. p.n.e.). Stworzona przez Greków struktura przedstawienia teatralnego będzie inspiracją dla twórców późniejszych epok.
Ostateczny kształt tragedia uzyskała w V w. p.n.e. w Atenach. 

Spektakl składał się z następujących części:
-prologu (przedmowa, wprowadzenie do akcji);
-parodosu (wejście chóru, pierwsza pieśń);
-epejsodionów (przyjście aktora, dłuższe przemówienie lub dialog z przodownikiem chóru) i stasimonów (pieśni chóru po epejsodionach);
-eksodosu (końcowa pieśń chóru śpiewana przy zejściu z orchestry).

W spektaklach dramatycznych obowiązywała zasada trzech jedności:
– miejsca (jedno miejsce wydarzeń);
– czasu (akcja mogła trwać tylko jedną dobę);
– akcji (w spektaklu mógł być poruszony jeden tylko problem).

Najwięksi dramatopisarze antyczni to Ajschylos z Eleusis (VI–V w.), Sofokles (V w.) i Eurypides (V w.).
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1. widownia; 
2. orchestra (placyk, na którym występował chór); 
3. proskenion (scena); 
4. skene (kulisy, garderoby);
5. parodos (wejście dla chóru)



