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Тема: Фотограф от прозореца
Творческа задача
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Брой снимки, които да се изпратят на пощата на класа: 3

Мили деца,
скъпи мои ученици,
Разбирам колко ви е трудно да сте затворени у дома. Това не е
плен, а трудна задача за оцеляване. Тя не е записана още в нито
един учебник. Но е задачата на задачите. За опазване на
човечеството, която скоро ще намери решение, а всеки един от нас
е част от него.
Затворете очи и вижте. Заедно сте с всяко едно дете на
планетата. То е също като вас. Седнало е зад прозореца и гледа
навън. Чувства се като пред витрината на затворен магазин вечер.
Нетърпеливо е. Иска му се да влезе веднага, но трябва да чака до
утре. Жадува. Часовете до това утре са мъчително дълги.
Бъдете търпеливи! Почакайте! Защото всичко това ще
отмине!

Разбирам колко ви е трудно да учите по този начин. Знам, че
ви е самотно, тъжно и празно. Но въпреки това взимате
учебниците и тетрадките... Упорити сте. За мен е удоволствие да
виждам и проверявам работите ви всеки ден.
Изпитвам истинска гордост от творчеството ви. Щастлива
съм, че изразявате гражданска позиция без никой учител да ви е
поставял подобна задача. Издадохте най-хубавите и талантливи
вестници на света, нарисувахте прекрасни картини на пролетта,
станахте изкусни майстори грънчари и тъкачи, затворени между
стените на дома си. Когато се върнем в училище, всички творби
непременно ще бъдат показани.
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Ето защо, скъпи мои деца, реших, че ще ви бъде интересно да
станете фоторепортери от прозореца в дните на изолация.
Въобще не е трудно. Поглеждайте навън и търсете. Снимайте
всеки ден. Наблюдавайте хората, пейзажа. Снимайте от различно
място. Търсете нестандартното и неочакваното. Нека
фотографиите ви бъдат с идея и послание. Една снимка казва
толкова неща, колкото човек изразява със 100 думи. Например през
моя прозорец видях скитник, ровещ в контейнера за смет, с

нахлузена хирургична престилка върху дрехите си, а на главата –
хирургична шапка. Без дом, без защита от вятъра и студа, без
пукната пара срещу глада, облечен в тази униформа, човекътскитник „говори“ на света без думи - че животът е най-ценното
нещо, което има всеки един от нас и трябва да го браним. Не успях
да направя снимка, а си заслужаваше. Гледайте през обектива и
„заключете“ в своя фотос неповторими моменти от човешкия
живот.
Очаквам с нетърпение снимките ви до края на следващата
седмица!
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