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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 (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

УТВЪРДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС” НА 
ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

Интересна математика 

Описание: Приложение на дейности и похвати, които осигуряват творческо приложение на математическите 

знания и развитие на интелектуалните качества на ученика. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 72 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се 

за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: М. Христова  

Твоята математика 

Описание: По време на обучението на учениците с обучителни затруднения ще се прилагат съвременни 

педагогически методи, похвати и интерактивни методи на обучение. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 72 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се 

за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: М. Христова 

Можем да се справим 

Описание: Преодоляване на пропуските по БЕЛ от начален етап и подобряване на езиковата литературна 

подготовка на учениците. Формиране на умения аз прилагане на усвоените знания при решаване на задачи. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 
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Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 5 клас, Брой занимания: 72 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни 

затруднения, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Ивелина Стоилова 

Аз умея и мога 

Описание: Затвърдяване на знанията и усъвършенстване на уменията на учениците, придобити в 

задължителната подготовка по математика. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 72 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се 

за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Мария Ст. Димитрова 

Слово 

Описание: Подобряване на езиковата подготовка по Български език и литература. Да бъдат отстранени 

често допусканите и груби правописни и правоговорни грешки. Учениците да затвърдят знанията и да 

усъвършенстват уменията си, придобити в задължителната подготовка. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 72 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни 

затруднения, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Жасмина Гочкова 

Ще се справим успешно 

Описание: Подобряване на езиковата подготовка по Български език и литература. Да бъдат отстранени 

често допусканите и груби правописни грешки. Учениците да затвърдят знанията и да усъвършенстват 

уменията си, придобити в задължителната подготовка. 
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Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 5 клас, Брой занимания: 72 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни 

затруднения, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Людмила Калайджиева 

Ние можем да се справим 

Описание: Подобряване на езиковата подготовка на учениците и формиране на умения за прилагане на 

усвоените знания при решаване на езикови задачи. Да бъдат отстранени често допусканите грешки в езика. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 6 до 6 клас, Брой занимания: 72 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни 

затруднения, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Станка Кирязова 

 

 

Твоят шанс 

Описание: В групата "Твоят шанс" ще се затвърдят знания, ще се усъвършенстват умения на ученици, 

придобити в задължителната подготовка по математика. 

Изисквания: По време на обучението ще се прилагат дейности и похвати, които осигуряват творческо 

приложение на математическите знания и развитие на интелектуалните качества на ученика. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 6 до 6 клас, Брой занимания: 72 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се 

за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Йорданка Стефанова 
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Клуб "Черно море" 

Описание: Изучава Българското черноморско крайбрежие: Бургаският залив и Странджа планина. Изучава 

релефа: климата, почвите, флората, фауната, населението и селищата на изучаваните територии. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 6 до 6 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни 

училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Румяна Цветкова 

Музикална формация "Славейчета" 

Описание: Пеене на песни от извънучилищния репертоар. Развитие на певчески умения. Изпълнение на 

песни от различни жанрове. Слушане на музика. Драматизация на песни. Импровизиране на танцови 

движения. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Ангел Воденичарски 

Арт-студио "Млад приложник" 

Описание: Проектиране и изработване на декоративни украси на вещи и предмети с широко приложение в 

бита на човека и околната среда. Разглеждане образци на народно-творческите занаяти, с цел учениците да 

почустват красотата на народното творчество. Изграждане на обемно-пространствени форми с подчертано 

естетично-изразителни функции. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Богдана Воденичарска 
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 Полезната математика 

Описание: Решаване на практически задачи и задачи от типа "Pisa". 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 6 до 6 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни 

училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Стойка Нейчева 

Математическа дъга 

Описание: Учениците да видят приложението на математиката в реални области и да приложат 

придобитите знания по математика в различни ситуации. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни 

училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Мария Ст. Димитрова 

Приложна математика 

Описание: Децата да се запознаят с приложението на математиката в живота около тях и в другите науки. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 5 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни 

училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Соня Петева 

Студио за декупаж "Арт Деко" 
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Описание: Творческо занимание под формата на студио. Развиване на сръчност чрез приложни дейности - 

декупаж на различни повърхности. Чрез индивидуални проекти по време на всяко занимание участниците 

развиват усет към красивото, креативност и осмислят свободното си време. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Бисерка Белорешка 

Парадни мажоретки 

Описание: Приложение на дейности и похвати, които осигуряват творческо приложение на мажоретните 

движения и развитие на техника за изпълнение. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Теодора Войнова 

Клуб "Роден край" 

Описание: Запознаване с историческото и културно наследство на родния край и град Бургас. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни 

училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Джена Милевска 

Клуб "Родолюбче" 

Описание: Запознаване с историческото и културно наследство на родния край. 

Изисквания:  



                                
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

----------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------------- 
 

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 (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни 

училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността:Димитричка Чорбаджийска 

Клуб "Природолюбител" 

Описание: Изучаване на природата, формиране на екологична култура. Създаване на навици за 

здравословен начин на живот чрез походи, посещение на пречиствателна станция, изготвяне на 

здравословни храни, постери на екологична тематика и др. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 5 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по 

интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Мария Шивачева 

Млад изследовател 

Описание: Изучаване на природата, формиране на екологична култура. Създаване на навици за 

здравословен начин на живот чрез походи, посещение на пречиствателна станция, изготвяне на 

здравословни храни, постери на екологична тематика и др. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по 

интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Наталия Ралева 

Фолклорна група "Дора Иванова" 



                                
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
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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 (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Описание: Учениците да се запознаят с красотата и многообразието на българския фолклор. Да се развият 

техните заложби и интереси към изява. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността:Детелина Тодорова 

Училищен театър "Усмивки" 

Описание: Да формира качества, които ще гарантират успеха им в бъдеще: изразителност, емоционална 

стабилност, отговорност и трудолюбие. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Маргарита Калайджиева 

 

Лесно, вкусно, здравословно 

Описание: Изграждане на култура на хранене, умения за приготвяне на здравословна и балансирана храна. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по 

интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Дженка Янчева 

Клуб "Роденият край" 



                                
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
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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 (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Описание: Запознаване със забележителностите на родния край- история, бит, култура, флора и фауна. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 2 до 2 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни 

училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Атанаска Грозданчева 

Футболни надежди 

Описание: Изучава началните стъпки във футболната игра. Целенасочено и системно формиране интерес 

към футболната игра и потребност от занимание със спорт. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Кольо Колев 

Математически надежди 

Описание: Нестандартни умения в прилагането на математически знания. Постигане на високи резултати на 

национални и международни състезания. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 15 

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни 

училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Таня Лалева 

Графичен дизайн 

Описание: Създаване на графични компютърни рисунки, плакати, картички, календари. 

Изисквания:  



                                
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
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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 (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 5 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 30.3.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 14, Минимален брой ученици в група: 10 

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по 

интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Илиана Първанова 

Студио за графичен дизайн 

Описание: Създаване на графични компютърни рисунки, плакати, картички, календари. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 14, Минимален брой ученици в група: 10 

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по 

интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 24.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Георги Деянов 

Вокална група "Сладури" 

Описание: Да формира качества, които ще гарантират успеха им в бъдеще: изразителност, емоционална 

стабилност, отговорност и трудолюбие. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 64 на Година 

Начална дата: 20.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 24, Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 25.9.2017 г. 

Ръководител на дейността: Маргарита Табакова 


