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ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.004-0004
„ТВОЯТ ЧАС“

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,

развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ –
фаза 1

за период от  09.02.2017 г. до 09.02. 2017 г.

Данни  за  училището,  организирало  публичните
изяви

Код  по
админ

Име на училище Населено
място

Общи
на

Област

ОУ „ Антон Страшимиров” с. Дебелт Среде
ц 

Бургас

Данни  за  извънкласни  дейности,  включени  в
публичните изяви

№ Наименование на 
извънкласна дейност

Тема на събитието Ръководител Тип
*

1 Представителна изява Малките артисти Мила
Братванова

И

Данни за публичните изяви
В групата за „Сценични и танцови изкуства” участват ученици от ІІ  и ІV
клас.
На  публичната  изява  бяха  поканени  всички  родители,  а  гости  бяха
представители на Родителският съвет и на администрацията на училището.
Преди  публичната   изява  на  учениците  се  представиха  родителите.
Подготвили  бяха  драматизация  на  приказката  „Глупавата  невеста”.
Справиха се чудесно. Техният пример даде още повече кураж и желание на
децата да се представят по-най добрият начин.
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Целта  на  групата  за  „Сценични  и  танцови  изкуства”  беше  да  покаже
развитите творчески способности и талант на децата.
Направихме драматизация на  любимата  приказка за  животни „Вълкът  и
седемте козлета”.
Участниците се превъплатиха в образите на героите и по непринуден начин
приказката оживя.
Емоцията,  която  завладя публиката,  беше много  голяма,  това  личеше по
лицата им и по аплодисментите.
Подготвихме и песента към приказката „Вълкът и седемте козлета” , където
участие взеха всички ученици от групата.
Учениците  изиграха  пред  публиката  и  танц  към  песента  „Планетата  на
децата”.  Те  се  чувстваха  като  истински  танцьори   в  костюмите,  които
успяхме да направим. Дадоха всичко от себе си за да покажат, че могат да
се справят с различни предизвикателства.
 В  представителната изява наречена „ Малките артисти”, децата показаха
своите творчески способности и талант .Работихме упорито и радостта от
преживяното  беще голяма.  Щастливи бяха  и  техните  родители  ,  доволни
бяха  и  гостите  ни  от  това  което  видяха  на  сцената  в  Игротеката  на  ОУ
„ Антон Страшимиров” с. Дебелт. За това продължаваме с още повече хъс и
енергия към следващата изява.
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При неспазване на указанията за попълване и изпращане на отчета,
той няма да бъде приет и обработен.
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Дата: ........................ г. Предал: Мила Братванова
/име, фамилия/
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