Клуб „Игрите на баба и дядо”

Кръжокът „Игрите на баба и дядо” работи по проект
УСПЕХ. Провежда се всеки понеделник и сряда от 11:30
часа. Ръководител е старши учител Незабравка Събева ,
която е създала клуба в началото на февруари тази
година. Децата са 15 и са от ІІ „е” клас. Те изработват
кукли от дървени лъжици, кукли от телена конструкция,
покрити с пластилин и кукли от хартиена основа.
Учениците са посетили Музея на куклите и Етнографския музей.
Подготвят изложба от кукли, която ще бъде представена във
фоайето на нашето училище. Ще изнесат концерт в актова зала,
където ще представят забавни игри и ще пеят много весели песни.
Попитах Кристияна, една от участничките, какво и харесва в
клуба. Детето отговори, че му допада направата на кукли и
посещението на музеи. Димитър пък сподели, че би се записал и
догодина в този кръжок. На мен също ми хареса клубът, защото в
него децата си прекарват приятно и забавно.
Десислава Цолова VІ б

Ателие: „Искам да творя в областта на приложните изкуства”
Ателието, с ръководител г-жа Росица Станева,
е създаденo през месец февруари. Единадесет ученици от IV„д”, IV„в”и V„а” посещават кръжока.
Целите са: да се осмисли свободното време на учениците и повиши мотивацията за участие в
образователния процес. Развитие на творческите
способности, чрез формиране на умения за комбиниране на разнообразни техники и материали за
декориране, са възпитателните и образователните задачи на ателието. То се провежда всеки
вторник и четвъртък. Предвижда демонстрация
пред ученици и подреждане на изложба.
Анастасия Янева Касърова от IV„д” клас
споделя,че в ателието е забавно, научават и изработват интересни неща. Тя се е научила да
състарява предмети, чрез особена техника и да
оцветява с контур. Анастасия би искала
кръжокът да продълж и през следващата учебна
година. Тя умее вече да работи в екип и смята, че
всички деца с голям интерес посещават
занятията на ателието.

Стелияна Миленова Герчева-6а кл.

