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“Мит и фолклор”открит урок пред родители
След няколко много интересни часа,
посветени на митовете и фолклора, в които научихме много
за българската празнично– обредната
система, търсихме корените на древни вярвания и същества,
връзката между митовете и фолклора,
решихме да поканим нашите родители на открит урок
под наслов “Мит и
фолклор”.
Представихме драматизации на българската
народна приказка
Необходими документи при кандидатстване за работа
1. Автобиография
2. Мотивационно
писмо
3. Заявление

“Тримата братя и златната ябълка” и руската
приказка “Белите лебеди”. По– големите показаха две презентации
– едната за митологичното
наследство от
траки, славяни и
прабългари,
а
втората–
за
връзката между
тези митове и
празничната българска
обредност. Работихме
върху множество народни славянски приказки, сравнявайки митични елементи и същества. Използвахме

работни листове, където записвахме наблюденията си. Урокът беше заснет от младежкия екип, както и мест-

ните медии. Родителите останаха много доволни
Тошко VІ клас

Как да си намеря работа?
На този въпрос се опитахме да си отговорим
по време на поредица
занятия, в които се
учихме да се самопредставяме, да се саморекламирамеем , да анализираме своите възмож-

ности и идеи за професионално ориентиране
с помощта на психолог.
Научихме се да пишем
мотивационно писмо,
заявление и CV. Влязохме в ролята на търсещи работа и се явих-

ме на интервю. Във
връзка с това направихме филмче, което може
да се види на сайта на
проекта
Емил VІІ клас
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Областен конкурс “Коледа”
В навечерието на Коледа аз и Петя от V клас и Светлето и Ваня от
VІІІ участвахме в Областния литературен конкурс, посветен на Коледа. Съчинихме приказки в часовете по проект “Приятно и полезно”. Всички от групата писахме, а
след това избрахме по– добрите,
сред които попаднаха и нашите
съчинения. Приятната новина беше, че аз се класирах на І място, а
Петя на ІІ-ро за нашата възрастова
група. Моята приказка беше посветена на приключенията на една
снежинка, а Петя писа за едно
бедно детенце, за което са се пог-

рижили на Коледа. Вяня и
Светлето написаха заедно
страхотна приказка за едно
болно момиченце, чието братче й става донор и след множество приключения в Коледната нощ й връща живота, както спасява коледната звезда от
злата Снежна кралица. За тази
приказка те получиха ІІ място
в групата си.
Ванеса V клас

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА
СНЕЖИНКАТА
Приказка
І МЯСТО
Облачето, върху което се люлеехме с моите
сестри, се разтвори и полетяхме надолу, към
земята. Бяхме капки, но от студа се превърнахме
в гиздави снежинки. Вятърът ни носеше натамнасам.
В началото се уплаших, но после затанцувах,
засмях се. Да летиш е вълшебно! Имах толкова
красива рокля- бяла, блестяща и нежна!
По едно време видях огромни зелени
чудовища, които подпираха небето с върховете
си. Бяха така много, струпани на едно място.
Уплаших се, че ще падна върху тях и край с
новата ми рокличка. ..
Ванеса Венциславова– V клас
Прочетете на сайта на проекта www.1oflads.com

НАЙ-ХУБАВИЯ ПОДАРЪК ЗА
КОЛЕДА
Приказка
ІІ МЯСТО
В снежния ден тръгнах до магазина. Едно малко
момиченце седеше в снега и плачеше. Попитах
го защо плаче, а то ми отговори, че плаче, защото настъпва Коледа, а си няма дом. Каза, че й е
много мъчно като гледа през прозорците на къщите как всяко дете си има семейство и се забавлява, а то си няма. Разплака се. Не можех да я
утеша Реших, че на Коледа най-хубавия подарък за нея, ще е да си има семейство и да е на
топло.
Прибрах се вкъщи, поговорих с мама. Разказах й за новата ми приятелка. Решихме да сбъднем нейната мечта и да направим добрина. ...
Петя Минева– V клас
Прочети на сайта на проекта www.1oflads.com
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КОЛЕДНО ЧУДО– приказка
Навън подскачаха снежинки. Бурята ги лепеше по прозореца. В стаята светеше слаба светлина. Чуваше се пиукането на апаратурата.
Момченцето лежеше по гръб и уморено премигваше. Болеше
го.Упойката го унасяше още. В краката му нещо се търкаляше. Като
се взря, видя, че това е някаква кукла, но не й обърна внимание. Опита се да обърне глава, но му беше трудно. Искаше да погледне към
съседното легло. Там трябваше да бъде сестра му. Нямаше кой да му
каже какво става с нея. Беше ли й помогнал… Усещаше как заспива…, но той….
Светлана Андонова и Ваня Скоклева– VІІІ клас
Прочети на сайта на проекта www.1oflads.com

По пътя към свободата с Иван Вазов

По случай 3 март Националния празник решихме да направим
спектакъл по произведенията на Ив.Вазов,
които учим в училище,
като трансформираме
гл.”Радини вълнения”
от “Под игото”, “Една
българка” и първите
три глави от “Немили–

недраги”. Учениците от ІІ група
направиха драматизациите, избраха и разпределиха ролите и
станаха съавтори на пред ставлението, което изиграхме в
залата на Младежки дом– Дупница, пред нашите родители, учители и съученици. Представлението беше богато на възрожденски патриотични песни, които
звучаха в преходите между отделните части. Г-жа Захова, нашата
учителка по изобразително изкуство нарисува красивите декори.
Костюми осигурихме от Кюстендилския театър “Крум Кюлявков”,

от родители.
Благодарим на
всички, които помогнаха с реквизит
и
т ран сп орт
за
реализация
на
представлението. То
беше заснето от местната телевизия
Латинка VІІІ клас.

“Битката със строежа на простото изречение”
Строежът на простото изречение е трудна тема, с която се борим в часовете по
синтаксис в V клас. Продължихме да се
упражняваме и в часовете по проекта.
Госпожата ни запозна с една нова компютърна програма, благодарение на която на един компютър могат да работят
пет ученици с пет мишки. Тя ни беше подготвила много упражнения с избираеми отговори, с които много се забавлявахме и се състезавахме в два
отбора. Така трудната тема за строежа на
простото изречение ни се видя приятна и
полезна. Урокът беше заснет от младежкия
екип.
Петя V клас

ДА ПРОЧЕТЕМ ЗАЕДНО!
Учениците от VІ клас започнаха една инициатива, свързана с четенето. В часовете по
проекта избрахме да прочетем една приказна повест на Джани Родари “Джелсомино в
страната на лъжците”. В продължение на
няколко часа всеки ученик прочете по една
глава от повестта. След това решихме да
направим драматизация по този текст. За
целта нашата обучителка го адаптира и започнахме работа върху произведението.
Започнахме да избираме и музика. Желанието на всички ни беше да изиграем забавно
представление.Петокласниците прочетоха
повестта “Чернишка” от Емилиян Станев, а
VІІ клас- “Еманципирана магия” от Тери
Прачет
Валентина VІ клас

