Azja - Korea Południowa, Chiny, Japonia
Azja to jeden z 7 kontynentów Świata. Znajdują się w niej różne państwa, ale najbardziej interesującymi dla mnie są Korea Południowa, Chiny oraz Japonia. Pytacie, dlaczego? Poczytajcie! 
Zaczęłam interesować się Japonią w czwartej klasie, poprzez Anime „Dragon Ball”, które oglądałam w telewizji. Wyjaśnię, co to jest Anime - to określenie japońskich filmów animowanych oraz stylu japońskiej animacji. Po obejrzeniu kilku odcinków „Dragon Ball'a” w telewizji poszukałam tych filmów w Internecie i oglądałam kilka dni pod rząd, aż zakończyłam wszystkie sezony, które były do tamtej pory. Bardzo mnie to wciągnęło, więc sprawdzałam, czy jest więcej takich „bajek”. Odnalazłam tysiące Anime, czym byłam mile zaskoczona. Tak zaczęła się moja przygoda z Japonią.  
A oto zdjęcie „Dragon Balla”: 
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Z czasem poznawałam modę uliczną Japonii, która bardzo mi się spodobała. Oto przykład:
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 Jak widać na zdjęciu dziewczyna ma dość niecodzienny ubiór, w naszym kraju ubierają się tak tylko małe dzieci i to już rzadko, w Japonii taki ubiór to codzienność. Jest on trochę komiczny, ale trzeba przyznać, że jest bardzo oryginalny i uroczy. Oczywiście Japończycy nie ubierają się tylko w wesołe kolory, lubią też styl „gotycki”:
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Popularny jest styl Sweet lolity oraz Gothic lolity, czyli słodziutki jak na zdjęciu wcześniejszym lub mroczny. Ważne są też różne nietypowe fryzury oraz różnorodne kolory włosów. 
To tyle o modzie, teraz króciutko opowiem wam o kulturze i popularnej w Japonii muzyce J-Pop. Pełna nazwa tej muzyki to Japoński Pop. Termin J-pop został wymyślony w stacji radiowej J-Wave. Jest szeroko używany w Japonii do określania piosenek z gatunków pop, rock, dance, hip-hop czy soul. Znane zespoły J-popu to the GazettE, Dir en Grey, ScRew, An Cafe, ViViD, Alice Nine,LM.C, SuG, Born, Heidi, Sadie, Plastic Tree, Skull, D`espairsRay, Dio - Distraught Overlord.  










Oto zdjęcie zespołu SuG: 
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Przejdźmy teraz do Korei Południowej. Moja przygoda z Koreą Południową zaczęła się dość niedawno, dokładnie 17 sierpnia 2016 roku. Byłam tego dnia nad morzem z moją siostrą cioteczną i w jednej z facebookowych grupek, do których należałam, jakaś dziewczyna opublikowała post, że ukazała się piosenka znanego koreańskiego zespołu. Zaciekawiona włączyłam ją na Youtubie i zakochałam się w tym zespole oraz w tym rodzaju muzyki. Śpiewają w języku koreańskim, styl muzyczny nazywa się K-pop, czyli koreański pop. Znane koreańskie zespoły to Blackpink, Red Velvet, Twice, 2NE1. 
A oto zdjęcie żeńskiego koreańskiego zespołu Blackpink:
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Z czasem poznawałam inne zespoły K-popowe oraz zaczęłam się interesować językiem koreańskim, który dzieli się na Hangul oraz Hancha. Najczęściej używany jest Hangul. 
Znacie koreańskie seriale? Serial telewizyjny produkowany w języku koreańskim w Korei Południowej nazywany jest przez fanów koreańską dramą lub K-dramą. Seriale tego typu składają się obecnie najczęściej z jednego sezonu podzielonego na 12 do 24 odcinki, które stanowią fabularnie zamkniętą historię. Poszczególne seriale są często połączeniem wielu gatunków - mogą posiadać elementy zarówno komedii, horroru, opery mydlanej, fantasy, filmu obyczajowego czy filmu sensacyjnego.  
Oto zdjęcie K-Dramy: 
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Nie można zapomnieć, że Koreańczycy to najlepsi gracze League of Legends. Korea... gdy wśród zachodniego środowiska LoLa pada nazwa tego kraju wielu osobom przychodzi na myśl kilka standardowych rzeczy - MadLife, Faker, SKT, #BigPlays i tutaj zwykle wiedza przeciętnego gracza się kończy. Jednak pomimo małej ilości informacji na temat Koreańskiej sceny League of Legends większość osób się ze mną zgodzi, że nikt obecnie nie jest w stanie realnie zagrozić Azjatom w bezpośrednim starciu. Zachodnie drużyny w przeciągu ostatniego roku wielokrotnie podejmowały wyzwanie i stawały w szranki z Koreańczykami. Uczucia, jakie im towarzyszyły, można łatwo opisać. Początkowa ekscytacja przeobrażała się w chwilowe zwątpienie, by zakończyć transformację w pędzącą brutalną ścianę rzeczywistości, która łamała karki wielu europejskim i amerykańskim drużynom. Najlepszym przykładem opisujący dzisiejszą równowagę sił w LoLu jest fakt, że obecnie najlepsze drużyny Europy i NA określa się jako takie, które może będą w stanie porywalizować z Koreańczykami - z dużym naciskiem na „może”. Jednak nie zawsze tak było. Najsławniejsza drużyna koreańska to SKT T1-SK Telecom T1. Została założona w grudniu 2012 r. Zwróciła na siebie uwagę, zajmując trzecie miejsce podczas Olympus Champions Spring 2013. Zawody te stanowiły jej ligowy debiut. SK Telecom T1 nie spoczęło na laurach i zajęło pierwsze miejsce w podczas Hot6 Champions Summer, pokonując KT Rolster Bullets 3:2 w finałach. W następnym tygodniu SK Telecom T1 raz jeszcze pokonało KT Rolster Bullets 3:1 podczas regionalnych kwalifikacji Korei, zyskując tym samym ostatnie wolne miejsce w tegorocznych mistrzostwach świata. SK Telecom T1 to zespół potrafiący zdobyć przewagę w dowolnej fazie rozgrywki. Ci, którzy widzieli mecze SK Telecom T1, mówią często, że jest to drużyna bez słabych punktów. Fani z Korei z niecierpliwością oczekują jej udziału w mistrzostwach świata. Do drużyny należą Huni-Heo Seung-hoon (허승훈) -TOP, Peanut- Han Wang-ho(한왕호) -JUNGLE, Faker-Lee Sang-hyeok (이상혁)-MID, Bang-Bae Jun-sik (배준식)- ADC, Wolf-Lee Jae-wan (이재완)- SUPPORT. 
Oto zdjęcie Hit-5: 
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Nie ma Chin bez chińskiej kuchni. Kuchnia chińska to zbiorcza nazwa wszystkich zwyczajów kulinarnych ludów mieszkających w Chinach, a często również w innych krajach wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Mimo wielu cech wspólnych (np. duża ilość warzyw) między regionami Chin występują bardzo duże różnice dotyczące używanych składników, przypraw oraz sposobów przyrządzania. Wyróżnić można różne odmiany kuchni chińskiej: pekińska, kantońska, szanghajska, syczuańska, hunańska, fukieńska, sinciang, nyonya, chaozhou. Charakterystyczne składniki kuchni chińskiej to tofu, sos sojowy, pieprz syczuański,   sos hoisin, sos ostrygowy i ocet ryżowy. Bardzo ważna jest chińska etykieta. Potrawy je się zwykle pałeczkami z miseczek, zaś zupy łyżką. Napoje należy dolewać współbiesiadnikom, nigdy sobie. Pałeczki w Chinach, Wietnamie, Korei i Japonii znane są od wieków. Reszta świata od stosunkowo niedawna interesuje się tym sposobem jedzenia. Pałeczki są jednym z najpopularniejszych sposobów jedzenia posiłków. Kuaizi (chińskie pałeczki) są przeważnie kwadratowe i mają tępe zakończenie. Hashi (japońskie pałeczki) są zazwyczaj zaokrąglone i mają stożkowatą końcówkę. Kuaizi są trochę większe niż japońskie hashi, ale zastosowanie jest praktycznie identyczne. Pałeczki są wytwarzane z najróżniejszych materiałów, ale najpopularniejsze są drewniane i bambusowe. Dawniej wytwarzano je także z kości słoniowej, metali (także ze złota) i innych materiałów.  
Poznajcie zasady jedzenia pałeczkami:
1. Na pałeczki nie powinno się nabijać jedzenia.
2. Po posiłku odkłada się je na specjalne podkładki.
3. Nie powinno się nimi gestykulować, ponieważ w krajach azjatyckich uznawane jest to za obrazę.
4. Nie  powinno się oblizywać pałeczek.
5. Krzyżowanie  pałeczek przynosi nieszczęście.
Ostatnia rzecz, którą Wam opowiem, to używany w kuchni chińskiej sprzęt. 
- Wok - dzięki swojej budowie znakomicie nadaje się do szybkiego smażenia, a dodatkowo bardzo ułatwia mieszanie składników. Nadaje się do smażenia na głębokim oleju, a dzięki owalnemu kształtowi oleju potrzeba naprawdę niewiele.
- Steamer - proste naczynie do gotowania na parze. Pozwala na łatwe, a przede wszystkim zdrowe przyrządzenie całego posiłku.
- Tasak - używa się go do siekania, krojenia i rozdrabniania.
Oto danie chińskie - gorzki melon nadziewany wieprzowiną:
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Podczas organizowanego w naszej szkole Tygodnia Talentów postanowiłam zrobić stoisko o Azji,  żeby zainteresować koleżanki i kolegów tym kontynentem. Od poniedziałku do piątku wraz z moim kolegą, który mi pomagał, przygotowywaliśmy różne smaczne przekąski, które rozdawaliśmy jako nagrody dla uczniów, którzy dobrze odpowiadali na przygotowane przez nas pytania. Organizowaliśmy też ciekawe zabawy, w których uczniowie chętnie brali udział. Nasze stoisko przygotowaliśmy bardzo starannie - za nami wisiały tablice z różnymi słówkami chińskimi oraz koreańskimi i flagi tych krajów. Byliśmy bardzo zaangażowani w przygotowywanie jedzenia, pytań do konkursów, różnych rzeczy potrzebnych do zabaw i gier. W następnym roku z pewnością też wystawię swoje stoisko, aby inni uczniowie mogli zainteresować się takim pięknym kontynentem, jakim jest Azja. 
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