
 
 

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ 

   Брой 1. 

 
От 7 февруари 2012 г. в ХІІ ОУ „Елисавета Багряна” гр. Сливен започнаха дейности по 

национален проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” 

(Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти  – УСПЕХ). 
 

 

 

     

 

 

  

         

 

 

 
 
     Ние, учениците от клуб „Млад журналист”, ще представим в този брой на нашия вестник 
дейността на всяка извънкласна форма на занимание по проект УСПЕХ. Ще разкажем с 
удоволствие за своите съученици и учители и ще покажем как пък ние се справяме в сферата на 
журналистиката. Въпреки че ни липсва опит, все пак сме само петокласници, отразяваме живота 
в училище „Елисавета Багряна”с въодушевление и интерес.  
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Клуб „Математика за всеки” 

        В клуб ,,Математика за всеки” членуват тези, които я обичат и тези, които мислят, че по-малко я 
обичат. В часовете на клуба членовете се срещат с необяснимата магия на математиката. Разглеждат 
забавни и поучителни истории, ребуси, весели случки, смешни задачи и откриват, че вълшебната 
математика е навсякъде.Така неусетно минават часовете, а учениците усещат, че математиката не може 
да не бъде обичана. В нейния свят е много интересно и забавно. За всичко това заслуга има 
ръководителката на клуба, г-жа Елена Льолева 

              
 

Клуб « Чудесата на Уолт Дисни» 
       Участниците са ученици от 1 “а” клас с ръководител г-ца Радостина Атанасова. Главната цел на 
клуба е да се осмисли свободното време на първокласниците, като децата развиват допълнителни знания 
и компетентности. Темите са подбрани с тяхното участие и са съобразени с техните интереси.  Кой не 
обича филмите на Дисни? В тях оживяват любими приказни герои: Пепеляшка, Снежанка, Спящата 
красавица, Хензел и Гретел. Разбира се, учениците не само гледат филмчета, но и четат интересни 
литературни произведения. Любимо занимание е рисуването на илюстрации. Своите творби учениците  
представиха в изложба на 30 април, а следващата е на 24 май. 

            
 
    Нашият проект се казва „Здравословен начин на живот чрез спортуване и опазване на 
природата”с ръководител Руска Добрева. В него участват ученици от 3б клас. Някои рисуват добре, 
други играят добре, но всеки  си има талант. Правим интересни неща: строим къщички за птици и 
играем сред природата. Изчистихме полянки в гората, почистихме класната стая и училищния двор. За 
съжаление събрахме 6 огромни чувала с боклук. На 10.03.12г. ходихме на поход. Закачихме къщичките 
за птици. Беше много забавно. Открихме уханни минзухари. Росен и Иван станаха строители на замъци.  
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 В клуб „Любопитно и практично моделиране” с ръководител Стоянка Стаева  участват 
ученици от 3 до 7 клас. Различната възраст предполага различен опит и умения. Затова е интересно и 
полезно за всеки. Учениците изучават различни модели - на звездната карта, картички, работят с Power 
Point презентации, изработват интересни макети и илюзии. Прочетете какво сами разказват за своите 
занимания. 
Какво те накара да се запишеш в клуб 

„Любопитно и практично моделиране”? 
Душко от 4а клас: Да съм по-сръчен и да развивам 
ръцете си. 
Стоян от 6 клас: За да науча нещо, което може да ми 
е полезно. 
Николай от 5в клас: Защото искам да науча най-
интересните работи от хартия 
С какви материали работите? 

Даниела от 4 клас: Лепила, ножици, листи, различни 
неща. 
Душко: Хартия, картон, 
Стоян: С картон, хартия, салфетки 

Николай: Повечето с хартия. С конци също работим. 
Какво изработвате? 

Даниела: Кутийки, пеперудки, костенурки и други 
неща. 
Николай: Правим цветя от хартия, от салфетки 
Какво най-много ти харесва от това, което 

правиш? 

Душко: Звездите , които правим. 
Стоян: Това, че изработваме неща, които са от 
отпадъчни материали. 
Николай: Цветя, кукли, звезди. 
Клуб „ Любопитно и практично моделиране” 

направиха своята първа изложба и подготвят друга.

                                               
 
      Програмата на клуб „Здраве” с ръководител  Кирилка Кирова включва теми, свързани с 
алкохола и наркотиците и тяхната вреда върху организма на човека. В него участниците обсъждат 
здравословното хранене и спортовете, които укрепват здравето. Не по-малко  важни теми са 
хранителните разстройства и болестите, свързани с тях. Учениците придобиват умения да разчитат 
етикетите на хранителните продукти и да откриват нежеланите съставки в тях. В часовете те правят  
презентации, рисунки и изложби. На своята представителна сбирка те показаха знанията си пред по-
малките ученици от 4 клас, разиграха викторина с полезни и вкусни награди.      

          
 

Клуб „Пътешествие по света” 
       Една чудесна възможност за учениците от ІІІ и ІV клас с ръководител Таня Иванова е да попътуват 
виртуално по света и да видят местата, които си заслужава да види всеки човек. Клубът им дава 
възможност да се запознаят с разкошните дворци, в които са живели царе и царици, да надникнат в 
техните спални и трапезарии, „да потанцуват” в пищните им бални зали. Правят разходки из красивите 
кралски градини с фонтани и великолепни скулптури. Запознават се с безценни културни и исторически 
паметници и изящни произведения на изкуството.  
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В клуба се забавляват, защото са не само зрители, а самите те се превръщат в малки танцьори, певци и 
артисти. Учениците може да са в най-обикновена класна стая, но осъзнават, че с малки усилия маже да 
станат част от света. 

Ателие „Искам да успея” 
 

         
 
      Тези снимки показват сръчните майстори от ателие „Искам да успея”. Под вещото ръководство на г-
жа Лиляна Мурзова учениците сътвориха красиви пана и картини, които показаха на изложба, която 
впечатли всички. Учениците усвояват различни техники при изработване на изделия от плат, прежда, 
хартия и тел. Всеки участник трябва да повярва в себе си, че може да се справи и да продължи 
самостоятелно да създава нови красиви неща.  
 

Клуб  «Мога да споря» 
     В клуба шестокласниците учат аргументирано, точно и ясно да изразяват своите мисли. Те усвояват 
понятията и особеностите на публичната реч, начинът на поведение по време на своите публични изяви 
и как да побеждават своя противник. 
     Първият дебат, който се проведе, беше на тема:” За и против ученическата униформа”. И двата 
отбора аргументирано защитиха своите тези и публиката остана раздвоена. Предстоят им нови словесни 
битки и победи. 
    Софи Динева сподели, че най-важните неща, които досега е научила, са: как да спори, без да 
повишава тон, кои са жестовете на тялото, какви думи да подбира, за да бъде убедителна.  

     
 

Клуб „ Етнография и фолклор” 
         Участниците в клуба се занимават с историята на нашия град, проучват стари названия, символи,  
исторически паметници и традиции. Учениците разгледаха снимки на старата римска крепост „Туида”, 
посетиха Регионален исторически музей, Къща музей „Сливенски бит”. В музея на текстилната 
индустрия се запознаха с историята на текстила, с уреди и изделия за ръчно производство. В музейната 
Арт работилница към Художествената гимназия имаха възможност саморъчно да изработят верижки, 
щампи с помощта на матрици, украшения на плъст, да тъкат на домашен стан.  
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Предстои изработване на битова черга и торбички на хоризонтален стан в училищната етнографска 
сбирка. 

    
 

 
                                

   
 
  1.Кое те накара да се запишеш в  клуб „ 

Светът, пресътворен в боички и форми” 

Йоана от 4 клас: Любовта към рисуването 
Сияна от 4 клас: Страстта ми към рисуването 
2. Какво ново научихте в клуба? 

Йоана: Че рисуването не е лесна работа.  
Сияна: Всичко, което обикновен клас няма да 
знае 

3.  Какво изработвате в клуба? 
 Йоана: Много рисунки, които са различни 
една от друга, но са оригинални 
Сияна: Различни рисунки, оригинални 
4. Ще правите ли изложба? 

 Да, ще направим, разбира се 

Клуб „Хандбал” 
       Целта на клуба в училище е да развива спортната култура на  учениците, както и тяхното физическо 
здраве. Ръководител е Николай Колев – учител по физическа култура и спорт в 12 ОУ. 
Причините за организирането на този клуб са класиранията на нашето училище на първите места през 
последните 3 години.   

    
 
 

Младите художници от ателие „Светът, пресътворен в боички и форми” под 
ръководството на Румен Петров – учител по изобразително изкуство - придобиват умения за 
изобразяване на  фигурална кампозиция, създават дизайн на облекла, на жилища и на сгради. 
Целта на клуба е да участват в конкурси и да печелят награди. 
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Клуб „Уча и играя безопасно в интернет среда” 

        В клуба участват  ученици от 2б,в клас. Със своята ръководителка, г-жа Илка Петрова, децата 
овладяват умения за работа с компютърната система, изграждат позитивно отношение и желание за 
работа с компютъра.Учениците се запознават с основните здравни и етични правила при работа в 
компютърния кабинет. Второкласниците с голямо желание посещават часовете. 
 

          
 
       Клуб „Мажоретки”  с ръководител Даниела Павлова се състои от момичета от 3 до 7 клас. Те 
са вече готови за първия си концерт, който е посветен на празника на училището. Момичетата 
изглеждаха прекрасно с новите си костюми в свежите цветове на пролетта. 

   
 

Какво те накара да се запишеш в клуб „Мажоретки”? 

Миглена от 5в клас: Обичам да танцувам и да се забавлявам. 
Жанет от 5в клас: Любовта към танца, а там разучаваме интересни неща. Но и много се забавляваме. 
 

Клуб „Млад журналист” 
       Нашият клуб се състои от любознателни петокласници, които искат да знаят какво се случва в 12 
ОУ и да произвеждат новини. С нашата ръководителка, г-жа Дочка Добрева, се учим да пишем и да 
редактираме текстове, и да списваме вестник. 
 

         
 
 


