


            Групата провежда заниманията си в понеделник, в кабинета по 

Български език и литература. Учениците са десет, от първи до четвърти клас. 

Трудна е тяхната задача –те са на първа линия в училищните тържества , те 

са актьори и водещи.Затова трябва да са винаги на ниво! 

 Освен репетиране на  стихотворения и пиеси с цел публични изяви, те се 

изявяват и в областта на литературата - стремят да облекат с думи своите 

преживявания, мисли и чувства, създавайки собствени текстове.  

А след това тези текстове се  

отпечатват в училищния  

вестник, изпращат се на  

конкурси, или пък се  

драматизират, за да се 

 поставят на сцена! 

Дали това е лесно?  

Попитайте ги, ако искате,  

но ще Ви кажа отсега – 

 никак, ама никак  

не е лесно! 



    Цели 

 

 Развитие на комуникативните умения,  асоциативното и креативното 
мислене, обогатяване на езиковата култура, способности за създаване на 
творчески текстове; 

 Развитие на творческата индивидуалност чрез изразните средства на 
театъра и литературата; 

 Формиране на умения за сценично поведение , сценична реч, пластика,  
публично представяне и импровизация; 

 Стимулиране на желанието за изява , провокиране на интерес към 
синтетичните изкуства. 

 

Очаквани резултати 

 

 Удовлетворение на творческите търсения чрез контактите с публика и 
създаване на  собствени художествени текстове; 

 Стремеж към самоусъвършенстване,  креативно мислене, пресъздаване 
на запомнящи се образи и  сценично присъствие; 

 Способност за създаване на индивидуален стил при изграждане на роля 
(характер, образи, модели и методи на мислене); 

 Духовно и интелектуално обогатяване на учениците, развитие на 
личностните им качества, социализация, екипност и гражданско 
чувство.  
 



 



            Дете 4: Е, сега доброто е при теб, предай го нататък! 

Дете 5: Веднага ми мина, щом ми помогна. Колко е хубаво да получиш добро от 

някого! И понеже не искам да ми тежи, аз ще го предам на този, който има 

нужда от това добро!   А дали тук има деца, които се нуждаят от добро? Тук има 

толкова много. Как мислите , деца, имате ли нужда от добро? 

Дете 5 :  Ама аз нещо не разбрах. Щом доброто се предава един на друг , как 

така се е озовало  на пътя? 

Дете 1 :  Не съм сигурна, но ето какво мисля аз. На това лошо момче са му 

направили добро, обаче то не е направило,  затова доброто е останало тук. 

Дете 3 :  Добре де, а то как е махнало  доброто от себе си, ние толкова се 

опитвахме, а не можахме. То как е успяло?  

Дете 4: Лелееее, представяте ли колко лошо трябва да е това момче, щом 

Доброто само е решило да се махне от него!  (…) 

Дете 2 :  На мен пък ми е много интересно кое ли е това лошо момче. ( …) 

Бохчата:  Даа, прави сте. Не забравяйте деца – доброто с добро се отплаща. За 

да бъде светът по-добър и красив, трябва да предадеш полученото добро! 

 

Из «Предай доброто» 

 



Алис: Така е. Я пак да си припомним – 
кой беше св. Климент Охридски? 
Елена: (Замисля се)  . Ох, не помняяя! 
Забрааааавих! Пък уж го прочетох.  
Алис: Ами ти май си като Ванко-
Забраванко! Как така не помниш ? Може 
ли такова нещо? Главата ти поне тук ли 
е или и нея си забравила някъде?  

Влади: Това, което искам да ви кажа е, че 
започва нашето коледно тържество! 
Краси:. Защото след два дни е Коледа! 
Merry Christmas! 
Влади: Ох, я го остави този английски, 
защото не всички могат да разберат какво 
казваш! Дай да го кажем на български! 
Заедно: Честита Коледа! 



                (…) Стреснати от шума, останалите  

обитатели на камъните изпълзяха от къщурките си и се събраха.  

Вкупом се  заговориха помежду си. Тогава един от тях каза: 

-  Толкова много се изплаших, че не мисля да остана тук. Тук 

хората замърсяват нашето царство.  Ще си потърся нов дом. 

Морето е толкова голямо! Ела с мен, Раче Осмокраче! 

-  Не, не! Аз съм роден тук и за нищо на света няма да напусна 

родния си дом! – твърдо отговори рачето. – Няма нищо по-хубаво 

от родния дом! 

-  Аз ще дойда с теб! – обади се едно от другите рачета. 

-  И аз! И аз! И аз…. – чуха се още гласове.  

     И така те потеглиха към други краища на морето. С насълзени 

очи рачето дълго гледа след тях, сбогувайки се със своите 

приятели. Щяха да му липсват игрите и разговорите!  Но то не им 

се сърдеше. Знаеше, че за тази раздяла виновни бяха хората. 

Защо трябва да изхвърлят в морето своите непотребни вещи? Та 

нали морето еднакво храни всички – и хора, и рачета, и рибки…  

Еднакво ги обича, еднакво се грижи за тях! Кога хората щяха да 

разберат, че като вредят на морето, те вредят на самите себе си? 

Въздъхна тихичко и с натежало от болка сърце се прибра в дома 

си. (…) 

                                            из „Рачето и морето“         

Елена  – 4. клас 
Второ място на 
Международен конкурс 
„Аз обичам Черно море“ 
гр. Несебър в раздел проза 
за разказа „Рачето и 
морето“ 
Второ място в 
Национален конкурс „От 
Коледа до Васильовден“ 
 гр. София в раздел проза 
за приказката „Коледно 
чудо“ 
 
2016/2017 год. 



Ани:  Аз  летях като фея, но разбрах и 
друго - няма по -голямо чудо от това 
на Коледа да сме всички заедно, 
цялото семейство!  



Коледно приключение 

приказка 

 

    Ани беше малко момиченце, което много обичаше 
приключенията. Всяка Коледа тя си пожелаваше да 
изживее нещо вълнуващо, но то все не се случваше! А 
майка ѝ не спираше да мърмори – приключенията не 
били за момиченцата! Затова Ани се разсърди, и то 
много! Прибра се в стаята си, легна на топлото си 
легло  и се размечта. Тъй като много искаше да полети 
като фея  и да види нови страни, тя си  пожела точно 
това. 

     Навън зимният вятър свиреше, караше 
снежинките да танцуват, а  хората - да се приберат на 
топло в празничната вечер. Както си мечтаеше, нещо 
се случи. Изведнъж усети как внезапно ръцете ѝ се 
разтвориха като криле . Момиченцето  се издигна, 
отвори прозореца и  полетя.  

   Когато разбра това, тя погледна надолу и видя, че е 
облечена с бляскава рокля. Чудно, изобщо не ѝ беше 
студено! Видя под себе си къщичките на родното си 
място съвсееем мънички. Попипа ръцете си и разбра, 
че всъщност има истински криле – досущ като фея, 
както си бе пожелала. Лелеее, това си беше чудо! 
Желанието ѝ се бе изпълнило!  ( …) 

 

Краси - 3. клас 
 
  Участие в Национален 
конкурс „От Коледа до 
Васильовден“. Не печели 
награда, но нейната 
приказка „Коледно 
приключение“ бе 
драматизирана и 
поставена на сцена по 
време на коледното 

тържество. 



Алекс – 4. клас 
Първо място в 
Национален 
конкурс „Аз, моето 
семейство, моят 
град“ за разказа 
„Най-хубаво е у 
дома“ 

(…) В същото време вратата на дрешника скръцна. 
Погледнах с крайчеца на окото си. Мислех си:  Ох, стига с 
тези роботи! –но този път се оказа едно малко лисиче. За  
разлика от предишните същества,  беше много мило. 
То ми каза: 
-  Трябва да се събудиш, дете! 
Аз попитах: 
-  Но как да се събудя? Нямам контрол над себе си.  
То ми хвърли някакъв вълшебен прах и аз се събудих. 
Отворих очи и видях над себе си мама и тате, които ме 
побутваха по рамото, за да се събудя и да легна на своето 
легло.       
     Разбрах, че старата къща и роботите в нея са били само 
сън! Май трябваше да слушам повече мама,  когато ми 
казваше да не играя видеоигри! 
    Зарадвах се  и прегърнах силно родителите си. Те се 
учудиха, но не казаха нищо. Погалиха ме по главата и ми  
помогнаха ми да си легна в своето легло. Когато останах 
сам, си казах: 
- Най-хубаво е у дома, със моето семейство! 
 
               Из „Най-хубаво е у дома“ 
 





 


