МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ
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
(Твоят час)“ – фаза 1
за период от X. 2016 г. до III. 2017 г.

Данни за училището, организирало публичните изяви
Код по админ
200215

Име на училище
ОУ „Елин Пелин“

Населено място
Бургас

Община Област
Бургас
Бургас

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви
№

3

Наименование
на Тема на събитието
извънкласна дейност
Студио за декупаж Арт Деко
Организиране на Коледна
изложба с изработените от
учениците предмети
Изкуството в подкрепа на „Патиланци“
детето
„Забавната пчела“
Зимни празници

4

Клуб „Млад приложник“

5

Клуб„Славейчета“

6

Клуб „Врата към познанието”

7

Клуб ”Природолюбител”

8

Млад изследовател

9

Клуб „Архимед“

1

2

Ръководител

Тип*

Бисерка Белорешка И
Ваня Вълчева

Веселина
Георгиева
Коледен магазин - изложба
Богдана
Воденичарска
Коледен концерт
Ангел
Воденичарски
Представяне на проекта Джена
Кирязова
“Защитени
растения
в Тодорова–
Странджа”
Милевска
Представително
Мария Шивачева
мероприятие по време на
Коледния базар в ОУ ”Елин
Пелин”. Работилница на
здравословно хранене
Работилница
за Н. Ралева
здравословно хранене
“Обичах математиката и Соня Иванова
успях”

И
И
И
И
И
И

И
И
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
10

Клуб “Архимед”

11

Клуб“Родолюбие“

12
13

,,Млад математик’’
,,Млад математик’’

14
15
16

,,Млад математик’’
,,Млад математик’’
Клуб ,,Общуване с планината ''

17

Аз играя хандбал

18

Художествен дизайн

19

Художествен дизайн

20
21
22

Аз обичам математиката
Математически надежди
Студио за графичен дизайнер

23

Графичен дизайнер

24

Футболни надежди

“Красотата
на
математиката”
Да седнем на коледната
трапеза. Изработване на
коледни ястия, характерни
за региона.
,,Кой ще стигне първи''
,,Пинокио,, - математиеска
щафета.
,,Футболисти''
,,Ние смятаме най-бързо''
"Аз ще бъда скаут"
Приемане на устав.
Игра "Пас" Двустранна игра.
Представителна изява.
Изложба “Цветовете на
есента”
Изложба “Първа пролет”

Соня Иванова

И

Румяна Цветкова

И

А.Грозданчева
А.Грозданчева

И
И

А.Грозданчева
А.Грозданчева
Стела Георгиева

И
И
И

В.Чекичева

И

Димитричка
Чорбаджийска
Димитричка
Чорбаджийска
Математиката около нас
М. Люцканова
Математически турнир
Таня Лалева
Представяне на календар Георги Деянов
2017
представително
занятие
Представяне на календар Илиана Първанова
2017
представително
занятие
Контролна среща с отбор от Кольо Колев
друго училище.

И
И
И
И
И
И
И

* Обозначете в колоната «Тип» извънкласните дейности по интереси с «И», а извъкласните дейности за
преодоляване на обучителни затруднения със «З».
В таблицата добавете редове в зависимост от броя публични изяви, организирани за отчетния период.

Данни за публичните изяви
СТУДИО ЗА ДЕКУПАЖ АРТ ДЕКО
По случай Коледа, учениците от Студио за декупаж Арт Деко, организираха изложба в една от
витрините на училището. Децата се включиха в подготовката на изложбата с голямо желание.
Те бяха усвоили техниката на декупажа и с много търпение и прецизност бяха изработили
различни предмети с декупажна хартия и салфетки. Сега, те имаха желание да покажат
красотата, която сътвориха и да я споделят със своите съученици, приятели, родители и учители.
Настроението беше празнично, а вълнението им голямо.
ИЗКУСТВОТО В ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Цели и очаквани резултати:
 Да се предаде усещането, че творческият акт не е елитарна недостижимост, а въпрос на
спонтанно хрумване. Допирът до професионалното изкуство, осъществен чрез посещения
на театри и концертни зали, създава чувство за съпричастност с творческия процес.
 Взаимодействието творчески с изкуство води до увеличаване чувството за майсторство
на участниците – тоест тяхното усещане за действие и контрол. Чрез преживяването на
повишено чувство за контрол у децата, занимаващи се с изкуство, да се постигне
укрепване на имунната система като положителна психо-невроимунологична реакция на
организма.
Спонтанното хрумване на децата да се преиграе сценично гледаният на 2.12.2016г. мюзикъл за
деца „Патиланци”, представен от Държавна опера – гр. Бургас на сцената на Актовата зала на
ОУ „Елин Пелин”, се реализира по следния начин от тях самите:
Децата бяха инициаторите, режисьорите и сценографите, а аз – само ментор и наблюдател.
Децата сами си разпределиха ролите – прилагам снимка на списъка им. Те напълно
контролираха процеса на организация на представлението, а това им даде изключително активна
мотивация и жизнерадост.
Поради бедния реквизит – отсъствия на сценични костюми и декори – направиха сами маски от
хартия на двата образа на животни – кучето и мечката. Реквизитът – огледало, гребенче, шноли,
необходим за сцената в бръснарницата, бе намерен сред личните им вещи Разиграхме любимите
им сцени – Баба Цоцолана, подстригвана от патиланците в бръснарницата на Чичо Гого, и
Сцената с мечката. Аз бях щастлива, че бях приета в творческия им екип в култовата роля на
Баба Цоцолана.
Представлението бе разиграно 10.02.2017г. като генерална репетиция пред госпожа Панайотова,
а на 17.02.2017г. беше представено в класната стая.
„ЗАБАВНАТА ПЧЕЛА“
Първата публична изява на групата за занимания по интереси “Забавната пчела” се състоя на
01.02.2017г. от 17 до 18,10ч в класната стая на I „д“ клас пред помощник-директора г-жа Живка
Колева и родителите на учениците.
Целта ни беше да запознаем гостите с работата ни с интерактивната играчка Bee Bot и с
усъвършенстваните умения на учениците за програмиране на „пчелата“, за ориентиране в
пространството и добрата работа в екип.
В първата част гостите видяха презентация, показваща снимки и описваща повечето от
темите, по които учениците са работили.
Във втората част на публичната изява съчетахме технологии и традиции. Темата на
представянето ни беше „Зимни празници“. Учениците рецитираха части от книгата на Теодора
Вълева „Приказен календар“. Представиха празниците Сурваки, Йордановден, Кукери, Сирни
заговезни и Трифон Зарезан. Между рецитирането на стихчета за всеки от празниците вървеше
презентация на PowerPoint, представяща информация за всеки празник. Текстът с информация
за празника беше записан с микрофони от учениците и по време на презентацията гостите първо
чуваха звука и след разпознаване на ученика по гласа – от съучениците му или от родителите –
се появяваше снимката на детето.
В третата част на публичната изява учениците демонстрираха уменията си да програмират
играчката пчела.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КЛУБ„МЛАД ПРИЛОЖНИК“
Първата публична изява на групата за занимания по интереси “Млад приложник” се състоя на
21.12.2016 г. и 22.12.2016 г. от 13 ч в училище – фоайето на 1 етаж. Темата на изявата бе
“Коледен магазин – изложба”. Проявата бе посетена от ученици, учители и родители.
Целта ни беше да покажем на всички, които посетиха изложбата работата на учениците
и многообразието от сувенири, които се изработиха в часовете – индивидуални и групови. За
осъществяването на изложбата се направи подбор на предметите. При подготовката им за
изложбата се включиха и майки, които дооформиха някои от тях – залепяне и използване на
топъл силикон, което е опасно за употреба от децата. Представени бяха коледни свешници,
чинийки, ангелчета. елхички, шишарки, картички, вазички с коледни мотиви и различни висящи
предмети. Представянето на изделията в два дни даде възможност да се включат предмети на
всички деца, дори и на тези, които по-трудно се справят. Това създаде у тях самочувствие, че
могат и ги насърчи за бъдещата работа. Формираха се умения за представяне на готовите
изделия. Някои от изработените предмети бяха предоставени за закупуване, което създаде
допълнителни емоции за учениците.
КЛУБ„СЛАВЕЙЧЕТА“
Първата публична изява на групата за занимания по интереси “Славейчета” се състоя на
21.12.2016 г. от 17:30 ч в училище.
. Темата на изявата бе “Бъдни вечер - Коледен концерт”. Проявата бе посетена от
родители
и гости. Целта ни беше да покажем на всички празничната Коледна тематика, знанията на
учениците за народния обичай Коледуване, Бъдни вечер и сурвакане. В богато подредената
битова стая с престилки, шевици, битови предмети и сурвачки изработени от учениците се
пресъздадоха народните традиции. Звучаха стихове за зимата, рождество Христоно и Нова
година. Песните за зимата, коледарски и новогодишни бяха изпълнени със съпровод на детски
музикални инструменти.. Мъжка певческа група изпълни коледарски песни които благославят
всяка къща за здраве и берекет. Подготовката и провеждането на Коледния концерт беше
наситен с много емоции и празнично настроение, активно и съзнателно отношение на всеки
един ученик. Дадена беше възможност на учениците свободно да изразяват своите артистични
възможности. По традиция празника завърши с българско право хоро.
КЛУБ „ВРАТА КЪМ ПОЗНАНИЕТО”
Темата за публичната изява на учениците от клуба беше поставена на 23.01.2017 година при
провеждане на занятието „Да си направим малка червена книга „Защитени растения в
Странджа””. Участниците в клуба сформираха 9 екипа за работа по проекта и в продължение на
месец проучваха данни и събираха материали, които включиха в своите разработки.
Поставените цели бяха реализирани:
- работа в екип;
- запознаване с трите тома на Червената книга на България
Представителната изява се проведе на 27.02.2017 год. в класната стая.
Всеки екип представи и защити своя проект „Защитени растения в Странджа”,
доразвивайки я чрез включване и на застрашените животни н природен парк „Странджа”.
Публичната изява беше документирана със снимков материал.
Клуб”Природолюбител”
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Целта на занятията бе изграждане на здравословен начин на живот, осъзнаване значението на
здравословното хранене.
Усвоени бяха основните правила на хранене. Учениците сами съставиха здравословно
меню по отношение на разнообразието на храните. Изградиха хранителна пирамида. Промениха
се навиците им на хранене.Осъзнаха, че доброто хранене е свързано с правилно приемане на
храната.
В сформираната “Работилница на здравословно хранене” учениците сами приготвиха
здравословни храни, които представиха на Коледния базар в училище. Изложбата бе посетена от
ученици от ОУ ”Елин Пелин” и техните родители.
МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
Целта на публичната изява е учениците да се запознаят със здравословното хранене и да го
рекламират. Да се научат да приготвят здравословни храни и да ги съчетават правилно. Да
предложат различни рецепти и информация за полезните свойства на различни
продукти.Учениците приготвиха и представиха здравословни плодови и зеленчукови салати,
сандвичи, здравословни бонбони от сушени плодове и ядки. Предоставиха рецепти на
връстниците си по време на Коледната изложба в ОУ,,Ел. Пелин''.
КЛУБ „АРХИМЕД“
Учениците от гупата по интереси клуб “Архимед” участват с голямо желание и интерес в
публичните изяви.
Заедно със своите родители участваха в проведеното занятие «Обичах математиката и
успях» и бяха много активни в проведената дискусия за нуждата от математика навсякъде в
живота. Подкрепяха с подходящи примери значението и нуждата от математика в
живота.Родителите от своя страна споделиха как са изучавали математика в тяхното детство и
ученическа възраст.
В занятието “Красотата на математиката” по интересен начин бе представена чрез
презентация симетрията от произведения на различни числа.Учениците се включиха активно и в
изработване на постери с подобни закономерности.
През изминалия отчетен период учениците от клуба активно участваха в проведените
състезания по математика в град Бургас: МТ “Иван Салабашев”, МТ “Черноризец Храбър”,
“Коледно математическо състезание”, МС “Математика без граници”, НТ “Николай
Чудотворец”, “Европейско кунгуру”, “Великденско математическо състезание”, състезания
организирани от ПМГ-Бургас. С гордост ще спомена блестящото представяне и завоюваните
медали от Даниел Узунов, Христо Камалиев, Андрея Калудова, Михаил Петков, Галя Бахарова,
Светослав Стоилов. Да им пожелаем още по-големи успехи на предстоящите състезания.
МЛАД МАТЕМАТИК
,,Кой ще стигне първи''
Цел: Затвърждаване на алгоритмите за събиране и изваждане на числата в кръга до 10.
Активизиране на вниманието.
Описание: Децата се разделят на два отбора. Под формата на игра участниците решават
задачи, като за всяка задача излиза ученик от съответния отбор. Играта придобива
състезателен характер,активизирайки бързината и въображението на децата.
,,Пинокио'' – математическа щафета.
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Цел: Упражняване на изчислителните навици, възпитаване на дисциплинираност и
точност, наблюдателност.
Описание: Учениците са разделени на две групи, като от всяка група те застават един зад
друг. На първите се раздадоха части от макета на Пинокио със записани на тях задачи. След
решаване на задачата, първият подава на вторият зад него и т.н. до последния участник.
/Задачите и частите от макета на Пинокио са съобразени според участниците./ Последния
участник довършва макета на фигурата. Резултатите се провериха и отчетоха колективно, като
групата победител получи флагче ,,Първенец'' и фигурата на Пинокио. Гост на занятието беше
зам.дир. Начално образование на училището ни.
,,Футболисти'' – представителна изява.
Цел: Осмисляне на аритметичните действия за събиране и изваждане.Формиране на
избирателни способности.
Описание: Всяко от децата получи задача да нарисува футболно игрище. На дъската са
записани задачи, които се решиха от тях, а полученият резултат от всяка задача отговаряше на
номера на съответния футболен играч. /Задачите са толкова, колкото са футболистите./ С
помоща на гостите – ученици от 4 клас, малките първокласници намериха мястото на
футболистите на терена, като поставиха съответния номер на играча на определената позиция.
По този начин освен тренирайки своите математически способности, те усвоиха и правилата във
футбола, което до голяма степен възбуди интереса и въображението им. Специално поканени
гости бяха класните ръководители на 4 клас.
,,Ние смятаме най-бързо''
Цел: Усъвършенстване на техниката при събиране и изваждане на цели числа до 100,
възпитаване на внимание и съобразителност.
Описание: На участниците се раздадоха листи с нарисувани звезди и планети. В центъра
на всяка са написани числа, с които се извършва означеното действие, а отговорите се записват
на върховете им или около планетите. Със стрелка се означава посоката на предстоящото
действие. По подаден сигнал едновременно се започна работа, като всеки се състезава отделно.
Децата получиха и задача / която не е задължителна / да поставят, ако знаят име на звездата или
планетата и разкажат нещо за нея. Напрежението беше голямо сред децата, но спечели този,
който освен, че реши задачите си разказа и това, което знае за името на звездата и планетата.
Интереса на децата беше изключително голям, а оценката на победителя стана предпоставка за
създаване на интерес към следващия час.
В повечето занимания използвм игри със състезателен характер, тъй като те оказват
благоприятно влияние в развитието на децата, формиране на колектив, творческо мислене,
използване и спазване на правила.
КЛУБ ,,ОБЩУВАНЕ С ПЛАНИНАТА ''
По време на занятието се извършиха следните дейности:
 Запознаване с живота на основоположника на скаутското движение Робърт
Смит;
 Запознаване със стуктурата на скаутския отряд;
 Приемане Устав;
 Произнасяне на скаутска клетва.
Членовете на клуба се запознаха със структурата на скаутското движение в България, както и с
основните принципи и цели на дейността на българските клубове. Всеки скаут предварително
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получи задачата, заедно със своите родители да подготви свое предложение за принципите,
върху които се изработи устава, отличителния знак, името на отряда.Всички решихме
единодушно да продължим традицията на училищен клуб ,,Смели орлета”,спазвайки Скаутско
обещание - клетва, Скаутския
закон, Скаутския девиз и скаутските качества.
Кулминацията на занятието бе, когато произнесоха тържествено скаутската клетва, скаутския
закон и скаутския девиз.
Активността на членовете при провеждане на посочените теми
показва, че те са готови с голямо желание и отговорност да получават нови знания и сръчности,
които ще съдействат за формирането на умения за адекватни действия при ексремни ситуации.
Занятията преминаха изключително емоционално с мотивираното участие на членовете на
клуба. Всички осъзнаха голямата отговорност с която трябва да посрещнат новите
предизвикателства.
АЗ ИГРАЯ ХАНДБАЛ
В групата за извънкласни дейности за занимания по интереси от училищната програма „Твоят
час“ - "Аз играя хандбал", се включиха 20 ученика.
Основен приоритет в дейността ми беше формирането на система от жизнено необходими
спортни умения и навици , повишаването на двигателните способности и усвояването на
комплекс от специални знания на учениците, необходими им в ежедневната и спортна дейност,
както и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи
бъдещата им социална и личностна реализация.
Планирах, организирах и провеждах заниманията съобразно тематичното разпределение. Тъй
като децата са малки , използвахме интерактивни методи за запознаване с хандбалната игра,
както и нагледна демонстрация на самата игра от по-големи ученици от училищния отбор по
хандбал.
Децата с интерес участваха и усвояваха зададените им задачи за изпълнение . Свободно играят с
хандбална топка, усвоиха основните подавания в хандбала, стрелба във вратата и играят минихандбал по правила.
Представителната изява премина под знака на спортната надпревара и забавлението и с много
вълнение и емоции. Присъстваха родители и бувши хандбалисти, които с удоволствие
наблюдаваха уменията и играта на малките хандбалисти .
ХУДОЖЕСТВЕН ДИЗАЙН
I. Изложба “Цветовете на есента”
Изложбата се проведе на 16.02.2017 година в ОУ „Елин Пелин“. Платната с моделите бяха
изложени в коридора пред класната стая на IV „ж” клас. Отличи се тяхната креативност и
въображение, погледът им върху всяка тематика.
Поканени бяха ученици от училището, близки и приятели на участниците.
II. Изложба “Първа пролет”
Изложбата се проведе на 6.04.2017 година в ОУ „Елин Пелин“. Платната с моделите,
изделията за Великден и проекти на участниците ИКД „Художествен дизайн“ бяха изложени
във фойето на 1-вия етаж в учебното заведение. Те бяха вдъхновени от пролетта и предстоящите
християнски празници – Цветница и Великден. В изявата бяха представени и произведения,
които учениците бяха изработили по време на часовете по проекта. Изложбата показа
естетическия вкус, сръчност и мотивация, вложени от участниците във всеки един модел.
Сред присъстващите имаше ученици, родители, учители.
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АЗ ОБИЧАМ МАТЕМАТИКАТА
20 На 17 януари 2017 г. учениците от II а клас при училище „Елин Пелин” – гр. Бургас
проведоха състезание „Математиката около нас”. С тази тема стартира и обучението на групата
по проект „Твоят час”. Учениците показаха отлични знания и работа с лабиринти, решаваха
детективски задачи, както и нелеките главоблъсканици с клечки. Справят се отлично с
мерителните единици за дължина, тегло и време. Целта на занятието беше да стимулира
логическото мислене на учениците и те да се явяват с увереност на математическси състезания.
С подходящи примери и задачи учениците сами се убедиха, че математиката е навсякъде около
нас- вкъщи, в магазина, в училище.
МАТЕМАТИЧЕСКИ НАДЕЖДИ
На 20. 01. 2017 г в ОУ “Елин Пелин” се проведе Математически турнир в групата по интереси
Математически надежди. Децата работиха по презентация с MouseMischief, в която се
срещнаха с любими приказни герои и решаваха задачи с тях. Учениците се представиха
отлично, работиха активно и с лекота решиха поставените учебни задачи, като демонстрираха
умения, знания и се забавляваха чрез учене и игра с компютърните мишки.
СТУДИО ЗА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР
Темата за публичната изява беше планирана във връзка с Коледните и Новогодишни
празници.
Изложбата „Представяне на календар – 2017г” включва всички планирани и изработени:
 коледни картички с пожелание,
 рамки за снимки
 календари икони
 календари Бургас
ФУТБОЛНИ НАДЕЖДИ
Проведохме футболна среща с представителен отбор на СОУ “Петко Росен“ – Бургас на
новоизградената площадка в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас. Срещата завърши при победа на
отбора „Футболни надежди“.

Дата: 31.03.2017 г.

Предал: Марийка Димитрова
/име, фамилия/
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