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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 IV.2017 г. до VI.2017 г. 

Данни за училището, организирало публичните изяви 
Код по админ Име на училище Населено място Община Област 

200215 ОУ „Елин Пелин“ Бургас Бургас Бургас 

 

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви 

№ Наименование на 

извънкласна дейност 

Тема на събитието Ръководител Тип* 

 
Ах, тази трудна математика! 

Ах, тази забавна математика! 
Ще успеем ! 

Андреана Георгиева З 

 

Студио за декупаж Арт Деко 

Участие в общоучилищна 
изложба по случай Деня на 
планетата Земя с 
изработените от учениците 
предмети 

Бисерка Белорешка И 

 Млади учени В подкрепа за Земята Антония Богданова И 

 Млади учени Науката е богатство Антония Богданова И 

 „Забавната пчела“ Ден на Европа Веселина Георгиева И 

 
Клуб„Млад приложник“ 

Представителна  изложба Богдана 
Воденичарска 

И 

 
Изкуството в подкрепа на детето 

Работилница на открито 
Изложба 

Ваня Вълчева И 

 
,,Млад математик’’ 

,,Ние първокласниците 
обичаме математиката’’ 

А.Грозданчева И 

 „Математически хоризонти“ Състезателни игри Паунка Динева И 

 „Математически хоризонти“ Състезателни игри Паунка Динева И 

 „Математически хоризонти“ Празник на математиката Паунка Динева И 

 Математически надежди Математически турнир Таня Лалева И 

 Аз обичам математиката Математически турнир Мариянка Люцканова И 

 
Природолюбител 

Празник на билките и 

билковия чай. 

Мария Шивачева И 

 Клуб „Врата към познанието” Изложба “В света на Джена Кирязова И 
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растенията и животните” Тодорова–  

Милевска 

 Млад учен Изложба Недялка Недялкова И 

 
Клуб „Приложна математика“ 

 “Двубой”-представително 
мероприятие 

Соня Петева И 

 

Клуб „Приложна математика“ 

“Математиката – 
приложение навсякъде 
около нас” - 
представително 
мероприятие 

Соня Петева И 

 
Клуб “Архимед” 

Математиката- царица на 
науките 

Соня Иванова И 

 

Клуб ,,Общуване с планината'' 

"Аз съм вече 

скаут" 

Произнасяне на 

скаутска клетва. 

Стела Георгиева И 

 

Клуб ,,Общуване с планината'' 

1. Скаутът умее: 

,,Съединението прави 

силата''(представителна 

изява пред 1 клас) 

Стела Георгиева И 

 

Клуб ,,Общуване с планината'' 

Скаутски игри на 

открито.Провеждане на 

поход 

Стела Георгиева И 

 Публична изява “Аз мога!” Станка Кирязова З 

 Публична изява “Аз мога!” Мария С. Димитрова З 

 Публична изява “Аз мога!” Мирослава Христова З 

 Публична изява “Аз мога!” Жасмина Гочкова З 

 Публична изява “Аз мога!” Йорданка Стефанова З 

 „Етнография“ „Изложба“ Стела Тончева И 

 

Клуб Родолюбие 

Представяне на 

представлението 

„Възрожденска седянка” 

Румяна Цветкова И 

 

Работилничка за книжки 

Представяне творчеството 

на децата пред родители и 

гости..Среща с бургаски 

поет и художник. 

Дженка Янчева И 

 

Графичен дизайнер 

Представяне на проектите 

“Света около нас“, „Моето 

прекрасно училище”  

Илиана Първанова И 

 

Студио за графичен дизайнер 

Представяне на проектите 

“Света около нас“, „Моето 

прекрасно училище” 

Георги Деянов 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. 
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Данни за публичните изяви 

 

АХ, ТАЗИ ТРУДНА МАТЕМАТИКА! 

Целта на проведеното представително събитие бе всеки ученик,  според възможностите и 

уменията си да покаже постигнатите резултати. Занятието се проведе в компютърния кабинет на 

училището, където всяко дете имаше достъп до компютър и интернет, и самостоятелно 

работеше с платформата “Уча се”, и различни тренажори, за да се самооцени и само да открие и 

поправи грешките си. Децата под формата на игра се състезаваха и сравняваха своите успехи с 

успехите на съучениците си. Преподаватели в лицето на г-жа И. Първанова/ преподавател 

информационни технологии/ и г-жа М. Златева /главен учител начален етап- поканени на 

събитието, координираха и съблюдаваха извършваните от децата дейности. В края на събитието 

всеки ученик бе уверен, че математиката е забавна и с гордост заяви “Ще успеея!” 

 

СТУДИО ЗА ДЕКУПАЖ АРТ ДЕКО 

По случай Деня на планетата Земя, учениците от Студио за декупаж Арт Деко, 

организираха изложба в едно от фоайетата 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.  

 

МЛАДИ УЧЕНИ 

1. 24.04-04.05.17 г.  Във връзка с ежегодното международно честване на Деня на Земята, в 

което взимат участие над 174 държави от цял свят, учениците от клуб “Млади учени” при 

ОУ „Елин Пелин“ – град Бургас се включиха в училищна изложба с тематика „В 

подкрепа на земята“. Децата бяха провокирани да използват своята креативност и 

създадоха красиви предмети от отпадъчни материали. Така те стигнаха сами до извода, 

че от нещата, които изхвърляме и считаме за непотребни и които замърсяват нашата 

планета може да се изобретят произведения на изкуството. 

 

2. На 01.06.2017 г. Финализира работата на учениците, членуващи в клуб “Млади учени”. 

Под формата на състезание те показаха какво са усвоили по време на проекта. Наши 

гости бяха 7а, като част от децата се включиха в самото представяне като „Момичета на 

късмета“. Игрите, които бяха представени, са вдъхновени от телевизионните предавания 

„Риск печели, риск губи“ и „Стани богат“. На кръстословицата бяха написани понятия, 

свързани с теми, обсъждани по време на проекта. В помощ на учениците бяха „Картите 

на късмета“.  

С играта „Стани умник“ децата също успяха да проверят и да покажат знанията си. 

Накрая на събитието един от учениците – Мартин Ташев, демонстрира своята 

изобретателност и показа на всички как с подръчни материали може да се направи 

импровизирана система за пречистване на вода. За всички това беше много забавно и 

интересно.  
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„ЗАБАВНАТА ПЧЕЛА“ 

През месец май 2017г. с група „Забавната пчела“ проведохме две публични изяви – на 

09.05.17г. и на 11.05.17г. Учениците от групата представиха „Европейска приказка“ пред 

съучениците си от I „е“ и I „в“ клас. Гост в един от часовете беше и г-жа Мариянка Райкова. 

Целта ни беше да представим произведението «Европейска приказка» като всяко от 

децата, участващи в изявата, влезе в ролята на определен континент – Азия, Европа, Северна и 

Южна Америка и т.н. Едно от децата представи България, а друго – единството на държавите в 

Европейския съюз.   

В края на часа всички ученици от групата за занимания по интереси „Забавната пчела“ 

изпяха песента „Приятелство“ след като дискутирахме заедно с учениците от другите класове 

темата за приятелството както между децата, така и между страните в Европейския съюз. 

 

КЛУБ„МЛАД ПРИЛОЖНИК“ 

Втората публична изява на групата за занимания по интереси  «Млад приложник»   се 

състоя на 07.04.2017 г. от 16.30 ч в училище – фоайето на 1 етаж. Представителната изложба бе 

посветена на празника Великден. Проявата бе посетена от ученици, учители и родители. 

Представените предмети бяха разнообразни и много цветни. 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. Представени бяха великденски кошнички, шарени яйца, зайчета, 

цветя, картички, вазички с великденски мотиви и висящи предмети – пеперуди,птички и цветя. 

Включени бяха предмети на всички ученици от групата с цел да се създаде у тях  самочувствие, 

че могат и да бъдат насърчени за бъдещата работа. Работата в часовете и изработката на 

изделията създадоха условия за устойчивост на постигнатите резултати Формираха се умения за 

представяне на готовите изделия. Някои от изработените предмети бяха подарени на 

родителите, което създаде допълнителни емоции за учениците. 

 

ИЗКУСТВОТО В ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО 

Децата от групата “Изкуството в подкрепа на детето” към проект “Твоят час” събраха, 

подредиха и изложиха част от своите любими проекти във фоайето на първия етж на ОУ ”Елин 

Пелин” . Умело съчетаха своите представи за творчество с фолкорните елементи, взети от 

експозицията на етнографската стая, чийто експонати са изложении на територията на ОУ 

”Елин Пелин”. Редом с  фолкорното творчство и традиции,  те поставиха своите творби. 

Подходящият час и място за откриването на изложбата позволи  тя да бъде видяна  от 

многобройните родители, идващи да вземат децата си от училище, както и гости на ОУ ”Елин 

Пелин”. 

 

МЛАД МАТЕМАТИК 

,,Ние първокласниците обичаме математиката'' 
Цел: Затвърждаване на алгоритмите за събиране и изваждане на числата до 20 с и без 

преминаване, събиране и изваждане на цели числа до 100. Активизиране на логическото 

мислене, вниманието и въображението на децата. 

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, ловкостта и въображението на децата. 
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Резултатите се провериха и отчетоха заедно с родителите. Групата победител получи                                        

правото първа да отговаря на въпросите от  ,,Математическа викторина'' съставена само от  

логически задачи /20 на брой/. Напрежението беше изключително голямо, участниците 

демонстрираха своята ловкост, умствени възможности  бързина и стремеж за победа. Накрая те 

бяха аплодирани от своите родители, а за доброто им представяне получиха почерпка. 

Дейноста на ,,Млад математик’’ допринесе изключително много за формиране на любов 

у децата към математиката. Доказателство за това е участието на първокласниците в 

състезанията по математика организирани и проведени от ОУ,,Елин Пелин’’ и СБНУ. Резултата 

е седем спечелени медала - златен, сребърни и бронзов и класирането на две от децата на 

финалното състезание на ,,Математика без граници’’,което ще се проведе на 02.07.2017г. в гр. 

Несебър. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ХОРИЗОНТИ 

1.  На 04.04. и на 03.05.2017г. се проведоха състезателни игри между екипи ученици в 

групата и ги представихме пред останалите ученици в класа. Задачите бяха интересни, 

забавни.Бяха наситени с информация, която обагати познанията на учениците.При някои от 

задачите възникнаха спорове, предлагаха се и други вариянти на решаване, но все пак 

ръководната роля на учителя беше решаваща. Благоприятната емоционална атмосфера засили 

интереса  и на публиката. Накрая екипите бяха наградени за положените усилия и толерантното 

отношение едни към други. 

2. 05.05.2017г. Занятието  се проведе  в ОУ „Елин Пелин“.На него  присъстваха ученици  

от класа и някои родители. 

Целите на занятието бяха да покаже знанията и уменията на учениците  от клуба по 

интереси  как се справят със задачи  с нестандартен характер.Решаваха  се различни типове 

задачи, в  които децата се поставяха в ролята на «откриватели и изследователи». Извличаха 

информация , анализираха, сравняваха и обобщаваха.Задачите  бяха презентирани, онагледявани 

със схеми, рисунки, таблици и чертежи.Учениците работеха концентрирано и 

пълноценно.Показаха толерантност, взаимопомощ и уважение.Бяха поздравени от учителя и 

родителите. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАДЕЖДИ 

На 31. 05. 2017 г в ОУ «Елин Пелин» се проведе Математически турнир в групата по 

интереси Математически надежди.  Децата работиха по презентация с MouseMischief, в която 

отново 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. 

 

АЗ ОБИЧАМ МАТЕМАТИКАТА 

На 27.04. 2017 г. в ОУ “Елин Пелин” се проведе математически турнир в групата по 

интереси “Аз обичам математиката”.  Децата се изявиха в математическа надпревара и 

работиха по групи. Наслов на турнира беше “Мисли логично, решавай отлично”. Учениците 

демонстрираха умения и лекота в справянето с логически задачи, включваха се масово и 

активно в решаването им, като дори сами участваха в съставянето на задачи. 

 

КЛУБ”ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ” 
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На 12.05. се проведе представително занятие на клуба. То бе посветено на билките и 

билковия чай.Представени бяха презентации за билките в България и рецепти за тяхното 

използване.Ученици ни запознаха с чаената церемония в някои държави. 

 Направихме билков чай, за който използвахме различни билки.Участниците в клуба 

оцениха качеството на билковия чай. 

 

КЛУБ „ВРАТА КЪМ ПОЗНАНИЕТО” 

Темата за публичната изява беше планирана във връзка с провеждане на седмицата на 

планетата Земя. 

Изложбата „В света на растенията и животните” включва всички изработени предмети, 

планирани в тематичното разпределение на клуба. 

Представяне на  

 МИНИ БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА от собственоръчно засадени 

цветя; 

 Изработените от бяла глина застрашени видове животни и влечуги; 

 Изработените от отпадъчна хартия четири вида прилепи; 

 Моделираните от креп и тишу хартия цветя характерни за флората 

на парк „Странджа” 

 Изработените от хартия прелетни птици; 

 Моделираните от бяла глина птици. 

Изложбата, посветена на седмицата на планетата Земя, бе открита на 21.04.2017 година и 

бе документирана със снимков материал. 

 

МЛАД УЧЕН 

Учениците от клуб „Млад учен”, с ръководител г-жа Недялка Недялкова представиха 

част от опитите които се провеждат в клуба. Бяха показани две химични реакции.  Чрез първата 

се онагледява получаването на слуз, чрез материали които се намират във всеки дом. Втората 

химична реакция демонстрирана от учениците доказа наличието на киселинност в някои храни. 

Третият опит беше физичен. Той онагледява праволинейното движение на светлината и 

пречупвателната и способност, при досег с отражателна повърхност. Учениците работеха с 

лазер и огледала. 

Учениците от клуб „Млад учен”, с ръководител г-жа Недялка Недялкова, показаха част 

от опитите, които извършват. Показаните опити са два – работа с разтвори изследване 

свойствана на въздуха. С първия опит „Работа с разтвор” се изпълниха следните под задачи – 

изследване разтворимост на веществата; получаване на концентриран разтвор; разреждане на 

концентриран разтвор; изследване на органо-лептични свойства на разтвор. Втория опит 

„Изследване свойствата на въздуха” протече чрез доказване наличие на въздух в белите дробове, 

доказване на свойството маса на въздуха, доказване на антагонистичните свойства между 

въздуха и водата. 

Ученици от клуб „Млад учен”, с ръководител г-жа Недялка Недялкова, участваха в 

седмото издание на „Карнавал на биоразнообразието” – 2017 година, където спечелиха награда 

за „Млад изследовател”. Учениците от клуба сами изработиха макет на тема „Живот в мъртвото 

дърво”. Идея беше да се покаже, че дори и след смъртта си дървото продължава да бъде дом за 

различни животни и дадоха пример за хранителна верига. Клуба беше представен от името на 

две ученички  - Петя Евтимова и Пламена Герчева. 
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ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА 

На 10.052017 г.се проведе представителното мерприятие на клуб “Приложна математика” 

– “Двубой” - състезание между два отбора: “Питагор”  и “Архимед”. Учениците се състезаваха 

върху набор от логически задачи и задачи от типа “PISA“. Гости на мероприятието бяха 

съученици на участниците в проекта. 

На 18.05.2016г. се проведе представителното мероприятие : Математиката – приложение  

навсякъде около нас. Учениците показаха  пред своите съученици уменията да решават задачи 

от практически характер  и да прилагат знанията си по математика при решаване на задачи от 

различни области на науката и живота. 

 

КЛУБ „АРХИМЕД“ 

Публичната изява на Клуб “Архимед” на тема “Математиката – царица на науките” се 

проведе на 18.05 2017г. в ОУ “Елин Пелин”  гр. Бургас.На тържествената изява присъстваха 

родители и много гости. 

Учениците бяха подготвили изложба от табла с различни фигури изработвани през 

годината-мандали, умножение на числа, числа приятели, огледални числа , триъгълни и 

квадратни числа, невъзможни фигури. Те се представиха с разнообразни дейности, работейки по 

групи- решаваха судоку, подреждаха робот от геометрични фигури, нареждаха Сома куб, 

решаваха логически задачи.Показаха усвоените знания и за пореден път доказаха, че са 

запаметили всичко от часовете в клуба. 

През годината учениците се явиха на много математически състезания и спечелиха много 

медали и отличия. 

 

КЛУБ ,,ОБЩУВАНЕ С ПЛАНИНАТА '' 

1. "Аз съм вече скаут"Произнасяне на скаутска клетва. 

Втората публична изява на клуб ,,Общуване с планината ’’ бе посветена на 

произнасянето на скаутско обещание.Всички участници бяха въодушевени и 

нетърпеливи от предстоящото събитие. 

Преминали през по-голяма част от предвидените занятия от програмата,децата откриха 

едни различен,интересен и изпълнен с много емоции свят-светът на природата,далеч от 

шумния град и технологиите. 

Малките ни скаути показаха много знание,умения и техники,който придобиха по време 

на часовете.Полагането на клетвата бе кулминацията на представителната изява.Всеки 

член получи подарък (значка) с пожелание,винаги да помни наученото,да бъде верен на 

другарите си,да обича и да пази природата. 

2. Скаутът умее: ,,Съединението прави силата''(представителна изява пред 1 клас) 

 В третото представително занятие членовете на клуба посетиха учениците от 1 В клас.Те 

се представиха пред малките ни първокласници,разказаха за скаутското движение,как се 

е зародило,кой е негов създател.Децата с интерес слушаха и за опасностите в планината 

през различните сезони;за това как се ориентираме по компас и по  природни обекти; 

правилата на поведение на участниците при провеждане на планински поход; за събиране 

и пречистване на вода;за превързване на охлузни рани;  разпъване на палатка и 

построяване на заслон.Отрядните водачи показаха и своите лапбуци,който направиха по 

теми от нашата програма. ,,Съединението прави силата ,, -с това посление скаутите 

завършиха своята изява и пожелаха на малките ни приятели винаги да са неразделни и 
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добри приятели,заедно да се изправят пред предизвикателствата и по-често да общуват с 

природата. 

3. Скаутски игри на открито.Провеждане на поход 

Последната изява на децата се проведе на 25.05.2017 година с поход по екопътека „По 

пътя на ясния месец“ в с.Бръшлян. Екопътека „По изворите на река Младежка в с. 

Младежко.Посещение на етнографския резерват  с.Бръшлян- килийно училище 

.В този вълнуващ ден с нас бяха и родителите на децата,които с ентусиазъм и 

всеотдайност играха със своите любимци,подкрепяха ги в игрите и прехода,помогнаха за 

направата на храна.Към приключението се присъединиха и нашите малки приятели от 1 

В клас,които с много настроение и хъс по нищо не отстъпиха на по-големите. Проведоха 

се много състезателни игри между отборите, в които скаутите проявяха своята 

съобразителност, сръчности, толерантност .Денят започна с поход по екопътека „По 

изворите на река Младежка,, изкачване до пещерите.Скаутите разгледаха 

биоразнообразието на Странджа планина,показаха изключителни знания.Малките ни 

ентусиасти разпънаха  палатки,пречистваха вода,събираха дърва за огън.В игрите всички 

се включиха с удоволствие и стремеж за победа. Скаутите показаха на първокласниците 

как се работи в екип, с настроение смях и песни.Посещението в килийното училище в с. 

Бръшлян пренесе децата в патриотичния дух на възрожденската епоха . Изнесената 

беседа запозна децата с това как са се обучавали  в миналото. 

Скаутските игри са доказателство за сплотеност, добър дух и знания! Те са 

представителност пред обществото! Колкото по-добре е обучен и знаещ един скаут, 

толкова по-полезен е той на себе си, на близките, на приятелите и на ОБЩЕСТВОТО в 

което живее. И както е казано "Един ден скаут - цял живот скаут"! Това доказва, че който 

един път се е научил да помага, ще помага и на други, въпреки че не е вече активен скаут 

 

АЗ МОГА 

На 12.06.2017г. в стая 409 се проведе публична изява на клубовете “Можем да се 

справим!”, “Аз умея и мога”, “Интересна математика”, “Ще се справим!” и “Твоят шанс”  по 

Проект “ТВОЯТ ЧАС” с учениците от V “а,б,г,д,е” и VI “а,б,в,г,д” клас.  

Изявата  беше  под надслов: “АЗ МОГА!”. Учениците групите с образователни 

затруднения се събраха и взаимно показаха един на друг какво са усвоили през тези месеци под 

формата на игри и състезания. 

Целта на занятието бе да се покаже, как  с   много труд и ентусиазъм, учениците от V и 

VI клас  прилагат на практика изучения материал по български език и литератира и математика. 

С особенна лекота, под формата на игра, работеха върху текст по Дора Габе, като имаха 

литературната задача да свържат правилно и в последователен ред частите на стихотворението 

“Обич” от клубовете “Можем да се справим!” и “Ние се справихме!”.  

В магическата кръстословица бяха скрити думи, които учениците трябваше да открият и 

да съставят изречения за групите по БЕЛ, а групите от математика решаваха кръстословици с 

имената на известни математици. Групата „Ще се справим!“ отправиха поздрав към другите с 

научен наизуст стихотворения и четене на авторска приказка. Така си припомниха знанията  за 

главни и второстепенни части в простото изречение.  

По време на занятието се реализира междупредметната връзка между двата основни 

учебни предмета – български език и математика.  

Групите “Аз умея и мога”, “Интересна математика” и “Твоят шанс”  направиха няколко 

игри, които бяха с практически и занимателен характер. Учениците бяха разделени на три 
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отбора. В първата игра учениците трябваше да изрязват и залепват  развивки на куб и 

паралелепипед. Във втората игра учениците трябваше да построяват равнинни фигури върху 

геометрични дъски.  След което играха на кръстословица с другите две групи “Можем да се 

справим!” и “Ще се справим”.  Учениците усетиха атмосферата на състезателния дух. 

По време на игрите учениците проявиха голяма инициативност и изявиха  желание 

следващата година да вземат участие отново в проекта.  

Постигнатите резултати от групите бяха видими. Представянето на групата завърши с 

интересна и занимателна викторина. 

Събитието се проведе в ОУ „Елин Пелин“ 

Всички ученици от групата по обучителни затруднения получиха сертификати за 

успешно завършване на обучението си в проект – фаза 1, както и почерпка. 

 

ЕТНОГРАФИЯ 

Финалната изява на участниците в клуб „Етнография“ бе организирането на изложба на 

предмети, свързани с поминъка и бита на българите от миналото. Изложените експонати  бяха 

осигурени от самите ученици в резултат на активна събирателска дейност. 

Представени бяха автентични предмети като сърп, паламарка, кобилица, мотовилка, 

гергеф, хурка, вретена, зъбци и др. В изложбата бяха включени и автентични престилки, кърпи, 

черги, възглавници, носии, а също и изработени от самите ученици предмети от глина, черги на 

малки станчета и боядисани по време на предишни занятия прежди с естествени бои. 

На предварителните покани откликнаха ръководството на училището, учители, родители 

и роднини на участниците, както и ученици от клуб „Родолюбие“, а изявата беше отразена във в. 

„Черноморски фар“. 

Изложбата успя да пренесе публиката в духа на българските национални традиции и 

напомни за богатството на материалната култура на нашия народ, сръчността и трудолюбието 

на предците ни. От своя страна участниците в клуба показаха, въпреки крехката си възраст, че 

желаят да запазят жива връзката със съкровищата на народния бит, за да бъде тя съхранена за 

поколенията. 

 

КЛУБ РОДОЛЮБИЕ 

На 01.06.2017 г. в ОУ“Елин Пелин“ се проведе заключителното мероприятие на 

клуб“Родолюбие“ по проект „Твоят час“. Идеята беше да се представи пред публика автентичен 

вариант на възрожденска седянка. Участниците в клуба събираха песни, приказки, наричания, 

гадания и др.  от странджанския край.  Репетираха усилено и в уречения ден пред публика от 

майки, баби и дядовци представиха един прекрасен спектакъл. Седянката беше много 

емоционална, автентична, включително и с музика от гайда на живо. Гостите донесоха много 

ястия от странджанския край – питки, баници, сушени плодове и др. вкусни лакомства. 

Седянката завърши с общо хоро от участниците и гостите.  Вестник „Черноморски фар“ 

публикува на страниците си голяма статия за събитието 

 

РАБОТИЛНИЧКА ЗА КНИЖКИ 

На 17.07.2017 год.проведохме първата си представителна изява пред децата от трета 

група на ЦДГ”Чайка”Учениците от групата рецитираха и разказваха написаните произведения. 

Малките слушаха с голям интерес.Харесаха много произведенията”Гиздава кокошка”, 

”Солосладоледи” и се зарадваха много,че Захарка се връща ,за да подслади сладоледите.След 



                                
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. 

като чуха разказчето „Лимонолечителчета” се съгласиха,че лимоните са кисели,но са пълни с 

витаминчета и затова са полезни.Развеселиха се ,когато чуха стихотворението „Магаре и слон”  

Харесаха много и рисунките на  второкласниците. 

Учениците от групата останаха доволни,че успяха да създадат добро настроение на 

малките си приятели. 

На 27.07 2017 год беше втората представителна изява на групата по 

интереси”Работилничка за книжки”.Тя се проведе в ОУ”Елин Пелин”пред родители и 

гости.Учениците рецитираха  сътвореното от тях творчество. 

Представихме и книжката,която изготвихме с   написаните произведения и рисунки. 

Всички гости бяха впечатлени от детското творчество. 

 

СТУДИО ЗА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР 

По случай Деня на планетата Земя и Великденските празници, учениците от Графичен 

дизайнер и Студио за графичен дизайнер, организираха изложба в едно от фоайетата на 

училището. Децата се включиха в подготовката на изложбата с голямо желание. С много 

търпение и прецизност бяха изработили различни великденски картички с пожелания, които 

подаряваха на своите съучениц, приятели, родители и учители.  

 

 
Дата: 30.06.2017 г.      Предал: Марийка Димитрова 
         /име, фамилия/ 
 

 

 

 

 

 

 

 


