В СВЕТА НА ДРЕВНИТЕ БОГОВЕ И БОГИНИ
Красотата на древността

Зевс, Хера, Посейдон, Хермес, Хефест, Афродита, Атина, Аполон,
Артемида, Арес, Нике...
Боговете на Олимп!
Почти всеки от нас знае митовете за гръмовержеца Зевс, за сияйния
Аполон, войнолюбивия Арес, чаровната Афродита, други древни богове и
техния дом - божествената планина Олимп. Преданията разказват как в
далечното минало съдбата на обикновените хора е подчинена на безсмъртните
обитатели на заснежената планина.
И ето вече толкова хилядолетия човечеството продължава да пази и
познава тези митове, изпълнени с поетическа измислица, фантастична
география, наивна космогония.
Митологията витае навсякъде в древния свят. Присъства в бита на
древния грък и окръжаваща го природа - морето, гората, извора, фреските и
черната живопис на старинните амфори, прониква и в деликатното царство на
възпитанието. Даже философията, взета с целия ѝ диалектизъм, не е в
състояние да се освободи от чаровно ѝ въздействие.
Днес тя - митологията витае и в СУ „Отец Паисий“...
12 ученици от 5 в клас, участващи в клуб „В чудния свят на Античността“
с ръководител г-жа Теодора Богданова по проект „Твоят час“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
представят своето творческо виждане за облеклото и визията на древните
елински богини.
Представителната изява „Богове и богини в Древна Елада“ разкри
вълненията, усещанията, фантазията на учениците за божествения и
загадъчен свят на гръцките легенди и митове, а интересна презентация
представи кратка информация за боговете от олимпийския пантеон.
Момичетата, превъплътени в образите на древни богини, разкриват
частица от мисленето на древните гърци и със силно артистично присъствие
демонстрират талант, ерудиция, интерес и вдъхновение. Подобно на боговете,
чиито древни облекла са изготвили заедно със своите родители, те показват
способност да виждат всичко одухотворено... И така по детски докосват и

рисуват пред присъстващите родители и гости един магически светъл и много
различен от нашия свят.
Митическото е наследеното от дедите, мисловна форма, космическа
стихия, мистична и реална приказка, битие...
Древните гърци ценят пропорциите и хармонията. В основата на идеала
им за красота лежи единство и баланс между дух и тяло. Мисля, че най- силно
това единство можем да открием в чистота, неподправеността, искреността на
децата, в техния творчески свят. Днес ние бяхме не само на едно тържество,
а гостувахме в творческия свят на децата ни!
Елините вярват в своите богове. Ние - съвременните хора - вярваме в
своите...
Неволно през съзнанието ми минава мисълта за древния гръцки огън,
горящ дори във вода, чийто химически състав и до днес е неразгадан, а
рецептата му - изгубена завинаги...
Рецептата за нас, изгубените в забързаното съвремие, е пред очите ни...
Тя е древна, свята и истинска...
Тя е в децата ни и в техния свят...
Благодарим Ви, скъпи деца, че днес разкрихте пред нас част от света си!

