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Арт Ателие, вдъхновено от природАтА
      Ученици от клуб „Еко-
логия” по проект УСПЕХ 
изработиха от отчислени 
книги причудливи книжни 
тела. Своеобразното арт 
ателието оживя в музика, 
багри и настроение.
       Учениците подготвят 
изложба от книжните про-
изведения на изкуството, 
която ще се състои през 
месец юни във фоайето на 
РНБ „П. Р. Славейков". Ра-
ботилницата за арт книги е 
посветена на Европейската 
година на гражданите.

Клуб по екология по про-
ект "Успех" с ръководител 
госпожа Тамара Драганова 
функционира тази година 
в училище. Целта на клуба 
е формиране на екологич-
на култура и изграждане 
на отговорни личности с 
активна гражданска пози-
ция по екологичните про-
блеми. По време на учеб-
ните часове се провеждат 
екоателиета, пътувания. 
Изготвена е декларация, с 
която се призовава за от-
говорност на хората към 
природата. В основата на 
клуба е полагането на ос-
новите и разбирането на 
философията за екологич-
ното образование. Вече са 
сътворени произведения 

на изкуството от отпадъч-
ни материали. Проведено 
е състезание на тема: "Ми-
сли глобално, действай 
локално". На първо място 
е класиран постерът "Па-
зете природата, съхранете 
красотата" на Рени, Дони-
ка и Цветомира от Х клас, 
на второ място е творбата 
"Нека опазим природата 
чиста" на осмокласнички-
те Вирджиния и Виктория, 
а "Да спасим природата от 
нас за нас" е постерът на 
Деница и Анжелина от XII 
клас, заел почетното трето 
място.
   Предвиждат се изложби 
с изготвени от учениците 
макети, постери и кола-
жи.  Дискутирана е темата 

за екологичните катастро-
фи и кризи. С убедителни 
аргументи и гражданска 
позиция се изявиха  Рени 
Руменова и Цветомира 
Соколова. Гимназистите 
подготвят още изложба на 
тема "Екопътуване", в коя-
то ще представят виртуал-
на разходка в точките на 
екологичните кризи. Учас-
тниците в клуба ще посетят 
РИОСВ, където ще се про-
веде екосъстезание  "Един-
ство на природата", ще 
разгледат лабораторията за 
изследване на водите. Пос-
ланието  на госпожа Тама-
ра Драганова към младите 
хора, членове на клуба, е, 
да станат екограждани на 
света".

екологичнА културА възпитАвА екоклуб по проект "уСпех"
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ученици от гимнАзиятА нАпрАвихА кАртички, 
които кметът ще изпрАти зА коледА

      Общо 127 коледни и но-
вогодишни картички изра-
ботиха ученици от VIII до 
ХII клас под ръководство-
то на Тамара Драганова и 
Светлана Петкова. Това са 
картичките, които кметът 
на старата столица инж. 
Даниел Панов изпрати до 
всички държавни институ-
ции и партньори на общи-
ната.
      За първи път търнов-
ският кмет разпрати своите 
поздрави чрез измайсторе-
ните картички от ученици 
до президента, премиера, 
до всички министри и кме-

тове и кметски наместници.
     Честитките са произведе-
ние на изкуството, тъй като 
са изработени саморъчно 
от учениците, а на гърба на 
всяка картичка е записано 
името и училището на уче-
ника.
     В работилницата за кар-
тички най-активни бяха 
Доника Босева, Ирена 
Трайкова, Милена Петро-
ва, Памела Павлова, Таня 
Арнаудова, Хрисимира Ди-
митрова, Виктория Белева, 
Генослава Стефанова, Рени 
Димитрова, Евелина Цър-
накова, Цветомира Соколо-

ва и Вирджиния Георги-
ева.

еколози СтягАт Свети вАлентин
Арт ателие заработи в една 
от залите на училището. 
Ученици от клуба по Еко-
логия по проект УСПЕХ с 
ръководител г-жа Тамара 
Драганова творят на пълни 
обороти след приключване 
на учебните часове. Краси-
ви морски камъчета и миди 
служат за основа на еле-
гантни сувенири с любовни  
символи. С много въобра-
жение момичетата майсто-
рят подаръците, които са 
предназначени за участни-
ците в предстоящия ден 
на виното и любовта. Г-жа 
Драганова учи своите въз-
питаници да си служат с 
пирограф, след което идва 
на помощ въображението. 
Набляга се на рисуваните 
сърчица, които символизи-

рат най-вълнуващото мла-
дите хора чувство - любо-
вта.
     Символиката е заложена 
в камъка, обяснява дирек-
торът на гимназията защо е 
избрала този материал – да 
бъде любовта  твърда, да 
устои на всички несгоди и 
да пребъдва

Клуб "Екология"



Ìåæäó÷àñèå БРОЙ 93/2013  СТР. 3

клуб екология проведе екоАтелие "миСли глобАлно, дейСтвАй локАлно"
   Ученици от клуб "Еко-

логия" по проект УСПЕХ 

проведоха своето еко ате-

лия на тема "Мисли гло-

бално, действай локално". 

От различни отпадъчни 

материали, снимков мате-

риал и брошури, списания 

и вестници те изработиха 

своите послания и изразиха 

вижданията си за един по-

екологичен свят.

Клуб "Екология"



Ìåæäó÷àñèå БРОЙ 93/2013  СТР. 4Клуб "Екология"

   Ученици от клуб Екология по про-
ект УСПЕХ, стартира своята подго-
товка за изложба под надслов "Първа 
пролет във Велико Търново" под ръ-
ководството на Тамара Драганова.
   Еко-паната са изработени от отпа-
дъчни материали - стари бракувани 
чинове, конци, прежди и всичко от-
падъчно и ненужно в дома и около 
нас.
   Изложбата е посветена на 22 март 
Ден на Велико Търново.

ученици от клуб екология подготвихА първАтА Си изложбА

Ученици от клуб "Еко-
логия" по проект УСПЕХ 
изработиха своите про-
изведения на изкуството. 
Всички пана бяха предста-
вени в изложба на клуба 
през месец март. С много 
старание и екологични арт 
идеи, учениците сътвори-
ха цветя и багри от отпа-
дъчни и излишни матери-

али, които вероятно щяха 
да попаднат на сметището 
и да грозят нашата българ-
ска природа.

изкуСтвото в екологиятА


