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ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ 

 

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 

 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

 

Клуб  „Мажоретки“ 

за учебната 2016/2017 г. 

СУ „С. Паисий Хилендарски“ 

 

В мажоретния състав участват деца от 1а, б, в, 2 а, 3 а, б, в , г класове. 

За участниците в клуба беше истинско удоволствие да се запознаят с основните 

движения от класическия балет, както и с движения от модерния балет. 

За периода от началото на учебната година до края работата на клуба бе свързана със: 

-запознаване с основните стъпки в класическия балет, стила и маниера на изпълнение; 

-позиции на ръцете и краката; 

-правилна постановка на корпуса; 

-поставяне на мажоретен танц. 

Участниците в клуба разучиха мажоретен танц с помпони на музиката на „Радецки 

марш“. 

Мажоретния състав взе участие в училищното тържество на 16. 05. 2017 г. и в 

общоградското тържество на 24. 05. 2017 г. на спортна площадка „Спартак“. 

За участниците в клуба бе голямо предизвикателство да покажат наученото на сцена 

пред своите съученици, родители и гости. 

 

 

Ръководител на клуба: Г. Попова 
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