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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 01.11.2017 г. до 22.12.2018 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* 

1 Полезната математика Представително заниятие С. Нейчева И 

2 Студио за декупаж Арт Деко Естетическо оформяне на 
традиционна българска 
софра със съдове декупаж – 
участие в общоучилищна 
изложба за здравословни 
храни 

Бисерка Белорешка И 

3 Арт-студио„Млад приложник“ Коледен магазин - изложба Богдана 
Воденичарска 

И 

4 Представително мероприятие Работилница за здравословно 
хранене 

Н. Ралева И 

5 Клуб „Родолюбче” „Да зарадвам моето 
семейство“ 

Димитричка 
Чорбаджийска 

И 

6 Клуб «Черно море» Представително 
мероприятие по време на  
Коледния базар в ОУ”Елин 
Пелин” - изложба. 

Румяна Цветкова И 

7 Клуб”Природолюбител” Представително мероприятие 
по време на Коледния базар. 
Работилница на 
здравословно хранене.  

Мария Шивачева «И» 

8 Mузикална формация 
„Славейчета“ 

Коледен концерт Ангел 
Воденичарски 

И 
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9 Вокална група „Сладури“ Коледно тържество Маргарита Табакова «И» 

10 Футболни надежди Контролна среща със сборен 
отбор от четвъртите класове 

Кольо Колев И 

11. Графичен дизайн Представяне на календар 
2018 – представително 
занятие 

Илиана Първанова И 

12. Студио за графичен дизайн Представяне на календар 
2018 – представително 
занятие 

Георги Деянов И 

13 Фолклорна група «Дора 
Иванова» 

Коледа-християнски 
празник.Българската 
традиция.Представително 
мероприятие 

Д.Тодорова 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 

1. На 11.12.2017г. се проведе представително заниятие на група “Полезната математика“. Във 

връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници решавахме задачи от типа PISA 

свързани с коледните намаления пред ученици от випуска. Подготвихме „подаръци“ за близки и 

приятели. 

 

2. По случай Коледа, учениците от ОУ “Елин Пелин“, организираха изложба за здравословни 

храни с благотворителна цел. Ние, „Студио за декупаж Арт Деко, също се включихме в 

организираната изложба със съдове-декупаж в актовата зала на училището. Децата участваха 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.  

 

3. Първата публична изява на групата за занимания по интереси  “Млад приложник”   се състоя 

на 22.12.2017 г. от 12.30 ч в училище – фоайето на 1 етаж. Темата на изявата бе “Коледен 

магазин” – изложба. Проявата бе посетена от ученици, учители, родители и гости. 

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. Представени бяха коледни 

свешници, чинийки, ангелчета. елхички, шишарки, картички, вазички с коледни мотиви и 

различни висящи предмети.  Представянето на изделията  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 
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на готовите изделия. Някои от изработените предмети бяха предоставени  за закупуване, което 

създаде допълнителни емоции за учениците. 

 

4. По време на Коледния базар за здравословни и коледни храни учениците от клуб ,, Млад 

изследовател„„  участваха  с изработени от тях кулинарни произведения. Те предварително с 

интерес и вкус подготвиха здравословни плодови салати, хлебни изделия, включително и на 

коледна тематика. Целта им беше да представят на изложбата лично от тях изработени  

здравословни храни, да проявят умения и знания за здравословното хранене и да придобият 

опит, взаимствайки  го от родители и учител. На изложбата присъстваха ученици, учители, 

родители . 

 

5. Обич и вълнение в Деня на Християнското семейство! 

„Човекът без семейство не може да живее“ 

Въшебна и вълнуваща седмица изпратиха учениците от I „ б“ клас. С много трепет и емоции те 

отбелязоха с концерт – рецитал „Деня на християнското семейство“. Заедно с класния 

ръководител г-жа Димитричка Чорбаджийска първокласниците изнесоха рецитал . Те 

поздравиха със стихове и песни, посветени на мама, тати, баба, дядо и цялото семейство, 

родителите си и роднините си. Детски смях, веселие и глъч озариха в този празничен ден  

училището. Малките ученици цял ден чакаха с трепет своето първо качване на сцена, за да 

покажат своя талант и артистичност.  

Всяко дете показа обичта си към семейството със стих, а всички заедно изпяха песните „Мама, 

татко и аз“ и „Песен за семейството“.  И както се пее в песента:  

„в семейството подслон човекът ще открие..... 

в семейството човек на воля ще лудува. 

Човекът без семейство не може да живей!.................. 

Човекът със семейство не ще умре от глад.“ 

Децата заявиха, че обичат своите близки и се гордеят, че те са техни родители. 

Празникът бе повод деца, родители и учители заедно да отпразнуват Деня на Християнското 

семейство. В края на тържеството децата поканиха своите родители да се включат в голямo 

празнично хоро. А те им се отблагодариха с подаръци и почерпка. 

 

6. На 20.12.2017 г. в актовата зала на  училище “Елин Пелин” се проведе добилата голяма 

популярност  Коледна изложба, в която участват представители на цялото училище. Клуб 

«Черно море» традиционно използва тази масова проява, за да представи част от своите 

инициативи, заложении в дейността на клуба. Учениците приготвиха коледни и здравословни 

храни с помощта на своите родители и ги изложиха в специално обособено за това място в 

залата. Освен това показаха и направени от тях през часовете изделия от природни материали по 

темата “Флората и фауната на Черно морe”. Интересни за гостите на изложбата бяха сувенирите 

от миди, пясък,водорасли,  камъчета и др. морски материали. Поканени бяха родители на 

участниците в клуба да разгледат изложбата.  

 

7. Петокласниците активно се подготвяха за Коледния базар на здравословни 

храни.Припомниха си правилата на здравословно хранене. Съставиха хранителна пирамида. 

Осъзнаха необходимостта от здравословен начин на живот. 
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Сформирахме работилница на здравословното хранене.Участниците в клуба в екипи приготвиха 

здравословни ястия, включващи плодове, зеленчуци, зърнени,млечни храни, ядки. 

Здравословните храни бяха представени на Коледния базар в училището. 

 

8. Първата публична изява на групата за занимания по интереси  «Славейчета»   се състоя на 

21.12.2017 г.  от 16:30 ч в Актовата зала на училището.   

Темата на изявата бе “Сурвакане - 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 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 Христово  и Нова година. Песните   за зимата, 

сурвакарски и новогодишни бяха изпълнени със съпровод на запис. Певческа група изпълни 

сурвакарски песни, които благославят всеки 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. Проявата бе съпроводена с презентация. По 

традиция празника завърши с българско право хоро. 

 

9. На 08.12.2017г се проведе публична изява на вокална група “Сладури”. Учениците откриха 

училищния празник “Запалване на коледната елха”. Изпълниха две коледни песни.  

На празника присъстваха г-жа М. Димитрова д-р на училището, зам. директори, родители и 

учители.   

 

10. На 14.12. проведохме контролна среща със сборен отбор на четвъртите класове.Целта на 

срещата е учениците от “Футболни надежди” да покажат наученото през изтеклия период. 

 Учениците са усвоили различни начини на подаване на топката, умеят да водят топката с 

различни части на ходилото.Усъвършенствали са и стрелбата. Защитниците се справят доста 

добре, както и нападателите. Срещата завърши в полза на учениците от “Футболни надежди” 

4:0. 

Присъстващите родители и други ученици силно аплодираха участниците. Родителите бяха 

доволни от постигнатите резултати. 

 

11-12  Петокласниците се подготвиха за коледния базар, като изработиха картички и календари, 

които  след базара подариха на своите близки, приятели и съученици. 

 

13 На 22.12.2017г. се проведе представително мероприятие на тема “Коледа – хритиянски 

празник. Българската традиция”. Децата донесоха различни коледни ястия и бяха запознати с 

традициите и обичаите на българите и значението на всяко ястие,което се слага на трапезата на 

Бъдни вечер и Коледа. 
 

Допълнителни указания 
Изтрийте тази секция при предаването на отчета, след като спазите указанията. 
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1. Снимки 
Изпратете 1 (една) снимка или колаж от няколко снимки с размер 800x600 px за публикуване в 
електронната платформа. Всички останали снимки, които съпътстват отчета, изпратете в архив 
(.zip или .rar формат), който не трябва да надхвърля 8 MB. 
 

2. Именуване на отчета и снимките 
Името на файла с отчета трябва да следва шаблона код_по_admin-YYYY-MM-DD-Report.doc. 
Пример: 2203070-2017-03-01-Report.doc 
 
Името на архива със снимки трябва да следва шаблона код_по_admin-YYYY-MM-DD-Photos.zip 
или код_по_admin-YYYY-MM-DD-Photos.rar в зависимост от архивиращата програма. 
Пример: 2203070-2017-03-01-Photos.zip или 2203070-2017-03-01-Photos.rar 
 
Името на снимката или колажа, който ще се публикува в електронната платформа трябва да следва 
шаблона код_по_admin-YYYY-MM-DD-Publish.jpg*. 
Пример: 2203070-2017-03-01-Publish.jpg 
*Допустимо е да се използват и други формати за графични изображения като .png, .jpeg, .bmp. 
 

3. Изпращане на имейл 
В заглавието на имейла, с който изпращате отчета, запишете кода по админ на училището, месеца и 
годината на отчета като следвате шаблона код_по_admin-YYYY-MM. 
Пример:  2203070-2017-03 
 
При неспазване на указанията за попълване и изпращане на отчета, той няма да бъде приет 
и обработен. 
 
 
Дата: ........................ г.      Предал: .............................. 
         /име, фамилия/ 
 


