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22 СЕУ “ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

Ноември
Трескава подготовка за юбилейния концерт
Ох...концерт но не
какъв да е концерт, а
концерт за 115 години от създаването на
това прекрасно училище. Нека се върнем 9 месеца назад
когато започна всичко... На 2 април госпожа Матеева ни каза, че ще има концерт на училището.
Първоначално някои
бяха в шок дали ще
са в хора или вокалната група. Когато
всеки разбра къде ще
се изяви започнахме
с усърдни репетиции: веднъж седмично, а понякога някои
от нас и събота и неделя. Госпожа Матеева се радваше че е
нещо като организа-

тор на концерта, но
в същото време беше приеснена дали
всичко ще мине „по
мед и масло“. Дори
не бяхме на ясно къде, кога и в колко
часа, но се готвихме
с желание. Първо
започнахме с ученето на химна на училището защото ни
трябват доста репетиции за тази песентя е с особени тоналности. После
химна на България
(за него ни отне по
малко време но и
той стана супер).
Песента „ Дано, дано“ за нас бе най вълнуваща, защото
има солисти за нея.
Трябваше време и

работа. Всичко беше
толкова забавно, особено вокална група „
Диаманти“. Днес
26.11.2018г. когато аз
пиша това и остават
два дни до концерта и
толкова се вълнувам.
Вече всичко е готово и
остава само на 28 да
се появим на сцената
и да блеснем.
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Театърът за мен....
За мен да си в тази актьорска школа е удивително. Там правим най различни актьорски упражнения, игри за въображение и памет. Учителката ни винаги насърчава въображението
и отделя внимание на
всички. Тя ни дава страхотни актьорски задачи
и ни учи на много неща.
От нея научих видовете
актьорски емоции и различни начини, по които
могат да бъдат изиграни.

лични училища, където
се провеждат часовете
по театрално майсторство.
В нашето училище те се
провеждат веднъж седмично – в неделя следобед, от 2 до 5 часа. Миналата неделя учениците
бяха повикани един час
по-рано, защото имаше
специален гост. Питате
се кой е той? Специалният гост беше Ники
Илиев – актьор и режи-

С другите ученици е
много забавно. Също
така е и интересно, защото всеки възприема
упражненията, игрите и
сцените по различен начин. Заниманията са по
три часа, но винаги
имам чувството, че са
минали само десет минути. Времето лети, когато се забавляваш.
Школата е на актьора
Дани Ангелов. Той работи с други преподаватели, които обучават сериозен брой деца в раз-

ха с него в малкия
физкултурен салон
и всеки можеше да
го попита каквото
си поиска, а след
въпросите имаха
възможност да се
снимат с него. След
това се върнаха по
стаите си и продължиха с актьорските
упражнения.
Нашата група
се е захванала с потежка задача – вече
имаме сценарий и
репетираме предстоящата ни пиеса.
Четем репликите и
изиграваме многобройните емоции,
опитваме се да се
вживеем в ролите и
вече правим декори. И да, Ники
Илиев ще присъства на пиесата ни.
Марина Добрева 6б клас

сьор и всички бяха много изненадани. Учениците на школата се срещна-
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Благотворително изработване на Коледни картички

От миналата година клубът „Аз лидерът” се
включи благотворително
в изработването на коледни картичкип за
Сдружение „Асоциация
на родители на деца с
бъбречни заболявания”.Всяка година използваме и научаваме нови
техники за изработването на коледни картички.
Миналата година картичките се изработваха с помощта на машина за релеф, която всички ние
използвахме и се научихме на нещо ново.Направените картички, които бяха приблизително 100 отидоха на
проведения се базар във
фирма Етем.Събраните
средства се използваха
за закупуването на играчки за децата в болничните заведения.
Тази година също участваме и до момента са
направени около 50 картички. Главно в направа-

та им се изпалзват перфоратори, силикон и различни
видове блестящи украски. Изработените картички
ще отида за фирма дарител на Сдружение
„Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”.Също така до към средата на декември ще
продължим да помагаме с изработването им.
За повече информация: https://www.facebook.com/RDBZ.ORG/

Рая Джамбазова, 6 в клас

Истинска история за приятелство
Здраввйте! Аз съм дете на Новото време. От онези, за които поколението на родителите ни изпитва дълбоки съмнения как ще се
справим. Ще се справим! Ние носим вашия заряд!
Уча в елитно училище. Към днешна дата съм в 6-ти клас. Тежка е
участта на прогимназиалния ученик. От една страна –друсат те
хормони и емоции, от друга—тежък материал и домашни безкрай...
Иска ми се да споделя една история. Мисля си, че доброто трябва
да се споделя.
В средата на миналата учебна година , втория срок, в класа ни дойде Мартин. Преместил се от друг
клас и вече наш съученик, той беше с неподходящо поведение, конфликтен и ние всички изпитвахме
особени чувства– смес от снизхождение , възмущение и обикновена търпимост или нетърпимост :)
Марти се опитваше да се впише. Понякога се държеше агресивно, друг път плачеше горчиво... Така и
не го разбрахме.
Завършихме пети клас и дойде дългоочакваната ваканция.
В началото на новата чебна година се разбра, че имаме нова класна. Страхотна жена, която ни вдъхнови.
Тя неуморно прокламираше единството, работата в екип, творчеството и вдъхновението... Въобще не
й е лесно на госпожата. В клас като нашия, където съжителстват различни ярки индивидуалности,
мисията е почти невъзможна.
Забелязала проблемите на своя 6-ти клас , госпожата подходи изобретателно и организира часа на класа по различен начин.
Повод да покажем на Марти, че той е част от нас, беше наближаващият му рожден ден. Класът прие
предложението и всички имаха много идеи за предстоящата изненада., само че нямахме много време.
Разполагахме с 2 часа по рисуване, в които трябваше да останем незбелязани от Марти. “ Крояхме” му
изненадваща картичка. Всички с удоволствие готвихме и пъзел изненада, който образуваше думата—
ПРИЯТЕЛСТВО. Всички бяха особено развълнувани. По-късно , в часа на класа майката на Марти,
госпожата и ние затаихме дъх и когато Марти влезе в стаята ние извикахме “ Честит рожден ден!”
ядохме торта и бяхме усмихнати до уши.

Нещото, което научихме за цял
живот беше, че не трябва да мислим, че има лоши и невъзпитани
хора, защото когато ги опознаем
разбираш истинското им АЗ!
Калина и учениците от 6 а клас

