МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
1. ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ
„АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЛЕСЕН, ИНТЕРЕСЕН“
На 23.12.2016 г. в малкия физкултурен салон на ОУ „Отец Паисий“ – Варна се
проведе представителната изява на групата за дейности по интереси „Английски език –
лесен, интересен“ /16 ученици/по проект „Твоят час” с ръководител Искра Неделчева.
Гости на събитието бяха класният ръководител, учители от училището и
родители.
Изявата е предварително планирана с цел запознаване на родителите с работата
на децата в групата за извънкласни дейности.
Учителят предостави възможност на учениците да споделят своите знания по
английски език. Групата поздрави присъстващите гости със стих на английски език и
две песни. Бяха изложени изготвени от учениците коледни картички.
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2. ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ
ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ВАСИЛИЦА”
На 23.12.2016 г. в малкия физкултурен салон на ОУ „Отец Паисий“ – Варна се
състоя представителната изява на ФГ „Василица” по проект „Твоят час” с ръководител
Кичка Христова.
Изявата бе предшествана от сериозна проучвателска работа, свързана с
фолклорните традиции на Коледа. Учениците издириха модели на сурвачки,
изработени от дрянови клонки и украсени с пуканки и сушени плодове. Опитаха се
сами да изработят сурвачка и нанизаха пуканки за калпаците на коледарите. Научиха
коледарски и сурвакарски благословии, които изпълниха пред своите съученици и
родители на училищното коледно тържество. Научиха коледни песни и влязоха в
ролята на приказни герои, които очакват идването на Дядо Коледа и Снежанка.
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