
 

 

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

ИКОНОПИС и ДЪРВОРЕЗБА 

 

През лятото на тази учебна година НГПИ „Тревненска школа“- град Трявна отваря врати за 

лятно училище за приложни изкуства за деца от V, VI, VII и VIII клас.  

Занятията ще се проведат в периода  04.07.2022г.  -  08.07.2022г.  включително. 

Заниманията ще са по специалностите дърворезба и иконопис, в групи до 10 деца. 

       Занятията по дърворезба  ще се водят от Кристиян Димитров в ателие № 5. 

  В занятията по дърворезба на децата ще се даде възможност да се запознаят с 

 спецификата на българската дърворезба и по-конкретно на овчарската резба 

 рисуване и изпълнение в материал с длета на отделни детайли - триъгълници, комбинации 

от триъгълници, петички, листенца 

 създаване на проект с геометрични и растителни елементи 

По дърворезба на децата ще се даде възможност да се запознаят с резбарското ателие, 

инструменти за работа, образци на дърворезбата, изработени от ученици в училището. 

           Занятията по иконопис ще се водят от Гергана Петкова  

В заниманията по иконопис на децата ще се даде възможност да се запознаят с 

 традиционната иконописна темперна техника и позлата 

 запознаване с начините на стилизация на растителни и животински форми 

 организирането на формите  в цветни композиции 

 изпълнението в материал на детайл от икона 

Занятията по иконопис ще се провеждат в иконописното ателие на училището – ет. 2, където 

ще бъдат осигурени необходимите материали и подходящи условия за работа.  

 

         Сдружение „Свят на бъдещето“  ще проведе игри, дискусии и практически занимания  по 

теми като толерантност, инициативност, отговорност, адаптивност. 

   Игри за опознаване, сближаване, работа в екип и доверие  

   Игри, развиващи социални и комуникативни умения. 

   Спортни игри 

   Здравословен начин на живот. Дискусия на тема разделно събиране и компостиране 

   Разходка сред природата. Пикник. Изработване на мултисензорни колажи. 

 

        График на дейностите: 
           09:00 - 12:00 ч. - занимания по иконопис 

           13:00 - 16:00 ч. - занимания по дърворезба  

           17:00 - 18:30 ч.- дейности на сдружение „Свят на бъдещето“ 

 

Срокът за записване за лятното училище е до 01.07.2022г. Кандидатите се приемат по реда на 

записването. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Такси:  

Пълен пансион – 550 лв. пакетът включва  

 5 нощувки-  в базата на НГПИ „Тревненска школа“ 

 5 закуски, 5 обяда, 5 вечери – в базата на НГПИ „Тревненска школа“ 

  Учител специалист  преподавател в НГПИ „Тревненска школа“  

Гергана Петкова – преподавател по иконопис  

Кристиян Димитров – преподавател по дърворезба 

  Денонощен надзор от възпитател  от НГПИ „Тревненска школа“ 

 

     Занятията и настаняването в общежитието на децата ще бъде в комплекса на училището на 

ул.“А. Кънчев“150, гр. Трявна. 

Настаняване в общежитието -  03.07.2022 (неделя) от 15:00 до 18:00 ч. 

Освобождаване  на общежитието – 08.07.2022г. 

 

За информация и записване:  

тел. 0677 6 22 91, моб. 0879 123 572, моб. 0879 826 091 

E- mail: artschooltryavna@unicsbg.net  

Банкова сметка: BG06UBBS80023106187500, BIC: UBBSBGSF 


