
   Ралица Мирчева 
Милена Цакова

 

I - V клас„Моят любим герой“

Мариела Тодорова

АТЕЛИЕ: РЪКОВОДИТЕЛ: ВЪЗРАСТОВА
ГРУПА

                                            СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ - РУСЕ,
                  РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РУСЕ
                                            И УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 
                                                         ОРГАНИЗИРАТ
                  ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА КНИГАТА И ЧЕТЕНЕТО 

                                    "ЧЕТИ С МЕН!"

ПРОГРАМА

„ТВОРЕЦЪТ, ЧЕТЕНЕТО,  
 ВДЪХНОВЕНИЕТО“ – СРЕЩА С
ПИСАТЕЛЯ НИКОЛАЙ ТАБАКОВ 

Кога? – на 19.11.2022 г. от 9.00 ч.  
Къде? –  СУПНЕ „Фридрих Шилер“
За кого? – За всички, които обичат книгите и четенето

 

III - IV  клас

Даниела Станева
 

I клас

„ Философски размишления и 
   забавни истории“

Албена Анчева – Попова 
 
 Галина Панова 

 

“Българското читалище вчера и днес"  

“Макс и Мориц – 30 години в 
  Дойче Шуле “ 

IX - XII  клас

V - VII  клас

V - X клас

V - XII клас“Етюди на Шилеровия език "  

Кастинг за пиесата: „Напразните усилия
на любовта“ 

Ученически
парламент

 
Майсторски клас по комикс  арх. Орлин Неделчев  

 

"Изкуството на превода"    Нели Пигулева,поет,    
 журналист и преводач

 

VIII - XII  клас

Модератор на дискусията: 
Марияна  Георгиева 

“Приказката подреди, оцвети и разкажи“ 

„Кутия за приказки“  

„Пикселизация“ Магдалена Петкова
 

II - VI  клас

Диана Димитрова 
 
 Сияна Мандажиева

IX - XII  клас

V - X клас

"Творецът в мен" Виктория Ангелова V клас



1. Ателие: „Приказката подреди, оцвети и разкажи“, ръководител: Даниела Станева
Анотация: Децата ще подреждат с илюстрации популярни приказки, ще оцветят и
разкажат приказката. За финал ще им бъдат прочетени и няколко по-неизвестни за тях
приказки. 
Подходяща възрастова група:  за ученици от  I клас

2. Ателие: „Моят любим герой“, ръководители: Ралица Мирчева и Милена Цакова
Анотация: Ученици от пети клас ще четат на първокласниците откъси от книжка, в която
участва любимият им герой и ще  представят с няколко думи защо го харесват.
Подходяща възрастова група:  за ученици от I - V клас

3. Ателие:  „Кутия за приказки“, ръководител: Мариела Тодорова
Анотация: 1. Рисунка на приказен герой; 2. Арт ателие: изработване на приказни герои от
пластилин; 3. Участниците идват облечени с костюм на любим приказен герой и прочитат
епизод  от приказка с него. 
Подходяща възрастова група:  за ученици от  III и IV клас

4. Ателие: „Пикселизация“, ръководител: Магдалена Петкова
Анотация: Създаване на  собствено дигитално пикселово изображение на любим
литературен герой. Решаване на  математическите задачи и откриване на  скритото
пикселово изображение на известен литературен герой. 
Подходяща възрастова група:  за ученици от II – VI клас

5. Ателие: „Творецът в мен“, ръководител: Виктория Ангелова
Анотация :  Създаване  на комикс, свързан с изучаван текст V клас; изработване на корица
за книга и тематични  книгоразделители.
Подходяща възрастова група:  за ученици от V клас

6. Ателие: „Българското читалище вчера и днес“,  ръководител: Албена Анчева-Попова 
Подходяща възрастова група:  за ученици от V - VII клас
Анотация: Запознаване с историята на първите български читалища. Представяне на
изследване и видеопроект по музика „Читалищата в Русенска област“.

7. Ателие: „Макс и Мориц – 30 години в Дойче Шуле“, ръководител: Галина Панова 
Анотация: Ателие по създаване на шаржове и карикатури върху училищния живот –
междучасието; взаимоотношенията ученик – ученик; ученик – учител; празникът;
изпитът.....  
Подходяща възрастова група:  за ученици от V - X клас

ПРОГРАМА



8. Ателие: „Етюди на Шилеровия език“,  ръководител: Диана Димитрова 
Анотация: Ще бъдат представени  откъси от драматургични и лирически творби     от
немски автори 
Подходяща възрастова група:  за ученици от V - XII клас

 9. Ателие: „Философски размишления и забавни истории“, ръководител: Сияна   
 Мандажиева  
Анотация: Четене на философски текстове и поставяне на въпроси за разискване.   
 Поставяне на задачи, свързани с критическото мислене и решаването на проблеми.
Представяне на готовите текстове пред публиката
Подходяща възрастова група:  за ученици от IX – XII клас

10. Ателие: Кастинг за пиесата „Напразните усилия на любовта“ от У. Шекспир   -
ученически парламент
Анотация: Ще бъде направен избор за изпълнители на роли за подготовка на училищна
пиеса. Кандидатите трябва да подготвят етюд от пиесата. 
Подходяща възрастова група:  за ученици от IX – XII клас

11. Ателие: „Изкуството на превода“, ръководител: Нели Пигулева, поет, журналист и
преводач 
Анотация: Ще  се обсъждат проблемите на художествения превод в поезията и прозата.
Разговор върху родната и преводната литература. Творческо писане. 
Подходяща възрастова група:  за ученици от VIII - XII клас 

12. Ателие:  Майсторски клас по комикс с арх. Орлин Неделчев    
Анотация: Арх.  Неделчев ще представи историята на изкуството на комикса и ще
запознае учениците с някои техники на рисуване. Ще бъде зададена тема за изпълнение.  
Подходяща възрастова група:  за ученици от V - X клас 
  
13. Ателие: „Творецът, четенето, вдъхновението“ – среща с писателя Николай Табаков ;
модератор на дискусията: Марияна  Георгиева 
Анотация: Дискусия по проблемите на творчеството, мястото и ролята на твореца в
обществото, значението на четенето за личността; откъде се поражда вдъхновението и
др. 
Подходяща възрастова група:  за ученици от X - XII клас  и за учители


