Представителна изява
Талантливите четвъртокласниците от класа на г-жа Игнатова отново
ни зарадваха с изявата си на сцена. Те се превъплътиха в героите
от приказката на Ханс Кристиян Андерсен „Палечка”, в частта
„Палечка при жабата и бръмбара”. В главните роли видяхме –
София Железова и Даниела Димитрова / Палечка/ , Мая Радева /
Жабата/ , Пламен Пръвчев / Жабока/, Александър Димчев /
Бръмбара/, Мария Атанасова / Царица Пеперуда/ и Ангелина
Димова / Бръмбарка/. Блестящата игра на децата зарадва публиката,
която ги аплодира заслужено след спектакъла. Силно впечатление
направиха декорите на сцената и костюмите на малките артисти.
Гости на представлението бяха представители от РУО на МОН,
Обществения съвет, ръководството на училището, учители и
родители.

Публичната изява е част от проекта „Твоят час”. В продължение на
седмици учениците от Театралното студио, които втора година
работят по този проект, репетираха под ръководството на своите
учители г-жа Игнатова и г-жа Мустафа.

А ето я и цялата история на приказката в сбит вариант:
„Една жена, която много искала да има дете, си отгледала
прекрасно цвете. Веднъж го целунала, цветето се разтворило и в
него се появило очарователно момиченце, голямо колкото човешки
палец.Момиченцето било толкова красиво, че било
последователно откраднато от една жаба, която го харесала за жена
на своя син, от майски бръмбар, който го изоставил в гората, а
накрая попаднало при една полска мишка, която решила да го
омъжи за къртицата и да го обрече да живее в тъмнина под земята.
С помощта на една лястовичка, за която Палечка се грижила,
момиченцето успяло да се отскубне и попаднало в топлите страни,
където заживяло в цвете. Там станало съпруга на краля на цветята”.

Подобно на повечето приказки на датския разказвач тя не е
заимствана от по-ранно устно народно творчество, а е измислена от
самия писател. За пръв път е публикувана в Дания през 1835 г. във
втория том на „Приказки, разказани за деца”. Интерпретирана е във
филми и куклени спектакли.

