Кръжок «Фолклорни празници»

Кръжокът «Фолклорни празници – като игра», ръководен от г-жа Нели Стойчева,
стартира на 7-ми февруари 2012г. В него членуват 15 ученика, от които 7 момичета и
8 момчета, които с голям интерес и желание го посещават. Целите на кръжока са:
изучаване на българските традиции, обичаи, християнски празници. Да възпитава
учениците в патриотизъм и родолюбие, изучавайки българския фолклор. Интересни и
вълнуващи бяха срещите със старите хора от дом «Гергана» във Варна, във връзка с
великденските празници; с известния писател Тосен Рамар, който представи книгите
си ‘’Дивите лебеди’’ и ‘’Моята баба’’.

Ромски писател гостува в ОУ ‘’Добри Чинтулов’’

Ромският писател, художник, журналист, актьор и режисьор Тосен Рамар посети клуб
„Фолклорни празници – като игра” в ОУ „Добри Чинтулов”. Той гостува на учениците от IV б
клас по проект „УСПЕХ”, съчетан с инициативата за междукултурен диалог на клуба и Народно
читалище „Христо Смирненски” ,гр. Варна.
В началото на срещата всички чуха химна на ромите, изпълнен от Софи Маринова. Тосен
разказа на децата притчи и им обясни защо е започнал кариерата си като писател. Напомни им
също, че общото в приказките на всеки народ са героите и поуките в тях – доброто винаги
побеждава. От своя страна, учениците подготвиха специална изненада за него - те изиграха драма
по негова творба, в която разказва своя лична история, към която създава и рисунки. Рамар
твърди, че поколенията, които се раждат, са по-толерантни, намират общ език и знаят мястото
си в обществото.
Освен срещата с даровития автор, децата от клуба с ръководител г-жа Нели Стойчева, имат и
редица други изяви. По повод Великденските празници, учениците посетиха Дом за стари хора
“Гергана” и ги поздравиха с кръшни български хора и лазарски песни.
В стаята на IV б клас е подреден кът по проекта, който илюстрира дейността на кръжока.
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