
                            
 
                            
 
                            
                            

 

                                                                                 

                          Брой 9, януари 2014г.                                                     

 

Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш. 
                                                                                                                                Алберт Айнщайн 

 
Клуб „Млад журналист” пожелава на своите съученици, учители и родители здраве, 

енергия и дух за нови успехи! 

    Коледният концерт в 12 ОУ ”Елисавета Багряна” в последния учебен ден на 2013г. създаде на 
всички ученици, учители и гости празник на надеждата и радостта с настъпването на Рождество 
Христово. Форумът на училището се изпълни с певци, танцьори, актьори, облечени в пъстри 
празнични костюми, деца и възрастни, които очакваха да се насладят на техните умения и 
таланти. Грациозните танцьорки от  клуб "Мажоретки" и клуб „Шоу денс” с ръководител 
Даниела Павлова, малките танцьорки от клуб„Модерен балет”с ръководител Жана Ташева, 
певците от вокална група „Деница” с ръководител Огнян Чобанов, вокална група „Щурче” с 
ръководител Елена Сярова, танцов състав „Детелина”, индивидуални участия – всички 
накараха присъстващите да изпитат удоволствие от техните изпълнения и да ги аплодират бурно.  
                                                                                                 

             
                                  Клуб „Мажоретки” откриват празничната програма          

                                                                                                      

                                                  

Ученици от 2а клас с празнични костюми                                                       Сурвакари от 2б клас                        

 



2 

       
                                                                   Танцов състав „Детелина” 

 
   Вокална група „Деница”                       Маринела от 3а клас                   Ралица и Пламен от 3 кл. 

 
Танцьорите от Модерен балет с коледни костюми 

 
Група ученици от 6 и 7 клас представиха драматизация на библейския разказ за раждането на 

Исус Христос 
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За втора година се проведе Конкурсът за 
песен по инициатива на Радост Райнова от 7а 
клас. В него се включиха и танцьори. 
Наградите за песен: Две първи места за 
Радост от 7а клас и Анастасия от 6а клас, 
двете втори места за групата на Елинор, 
Пламена (5а кл) и Кристияна от1б клас, и 
Сияна от 6в клас; три трети места за  

 
Мартина от 6а кл, Иван от 5а кл. и Стоян от 
4б клас. 
Награди за танц: Първо място за групата на 
Елинор, Пламена (5а кл) и Кристияна от1б 
клас; второ място за Анастасия от 6а клас и 
трето място за групата на Дияна, Йоана, 
Антония (5в кл.) и Никол 2в клас

 
Конкурсът „Млади таланти”                 Иван от 5а клас                          Стоян от 4б клас 

 бе открит от г-н О.Чобанов                                   

                                                          
                                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Радост от 7а клас                               Сияна от 6в клас                        Мартина от 6а клас 

 

 
    Анастасия от 6а клас                   Танцьори от 5в клас             Доротея, Даниела и Християна   

                                                                                                                              от 4 клас 
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Вече трета година часовете на клуб 

"Математика за всеки"с ръководител 
Елена Льолева са все така привлекателни за 
много ученици, тъй като в тях те намират 
знания, които са им необходими в училище, 
и забавления. Логическите задачи са едно от 
предизвикателствата в тях, тъй като изискват  
съобразителност и въображение. Часовете 
минават неусетно, защото в света на 
математиката е вълнуващо. 
 

В клуб „Забавна математика” с 
ръководител Марияна Иванова наистина е 
забавно и в него членуват тези, които обичат 
царицата на науките, както и тези, които се 
плашат от нея, защото им е трудна, но в 
крайна сметка всички да се опияняват от 
необяснимата й магия. Вълшебната 
математика е навсякъде около нас – в нашия 
дом, в дървените кубчета, в детските игри и 
лудории, в пътешествията. В клуба решават 
ребуси и смешни задачи, подреждат пъзели и 
още много неща. Важното е да е интересно и 
забавно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съвместна изява на клуб „Математика за всеки” и клуб „Забавна математика” по време на 

тазгодишния Фестивал за учене през целия живот NELLI 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб ,,Уча и играя безопасно в интернет 

среда” с ръководител Илка Петрова вече 
трета година работи по Проект УСПЕХ. 
Децата от 4 клас с голям интерес се записват, 
но няма достатъчно компютри. Тази година 
участниците се учат да правят презентации с  
музика и ефекти, усвояват непрекъснато 
нови неща и много се забавляват. Скоро са 
ходили на поход до Халката. Очаровани са 
от парк ,,Юнак ” Казват, че е много 
интересно в техния клуб.  
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Изложба от направени на компютър картички, 

показани в Деня на отворените врати в 12 ОУ по повод Фестивала за учене през целия живот 

NELLI. 

„Тазгодишният ни клуб носи ново име – 
„Моделирам и уча”, но той е продължение 
на работата от предходните две години. 
Целта и на този клуб е да направи децата по - 
сръчни и да ги учи да работят в екип - 
заявява ръководителката Стоянка Стаева. - 
Основното ударение в дейността на клуба е 
поставено върху моделиране на 
разнообразни предмети. Участниците ще се 
справят с поставените задачи, като усвояват 
нови техники и похвати за работа. В 

тематичното разпределение на дейностите за 
цялата учебна година са отбелязани 
празниците, за които ще  се изработват 
подходящи картички и предмети за 
подаръци. Ще използваме и основните 
компютърни умения, за да можем да 
употребяваме различни програми, което ще 
ни бъде  полезно и в учебната дейност. 
Стремим се да работим с естествени 
материали, затова често ще бъдем сред 
природата.” 

       

Учениците от клуб „Моделирам и уча” взеха 

участие във Фестивала за учене през целия живот NELLI. 

 

  Името на клуба ,,В света на животните'' 
с ръководител Кирилка Кирова 
недвусмислено говори за своята цел. В този 
свят е винаги интересно и пълно с 
любопитни изненади. В програмата на клуба 
са предвидени както теми за занимания в 
класната стая, така и практически дейности и 
екскурзии. Ще бъдат представени различни 
факти от света на животните. Участниците 
ще разкажат за домашните си любимци и ще 
организират фотоизложба за тях. С рисунки 
и апликации ще бъдат възкресени 
праисторически животни. Няма да пропуснат 
и забавленията, като потърсят в интернет 

весели случки с животни. Лектор от отдел 
„Зелени балкани” ще разкаже за дейността 
по опазването на видове редки птици на 
територията на област Сливен. 
В рубриката ,,Детска работилница'' 
учениците ще покажат своите художествени 
заложби като изработят „Пъстра пролет с 
горските животни”. Ще работят с естествени 
материали от природата и ще направят 
изложба. Ще направят и екскурзия до 
природо-научния музей в град Пловдив.   
Йоана Стоянова VI  
 
 

                                                             
 

 
 



6     Изява на учениците от клуб „В света на животните” по време на Фестивала NELLI. 

                                                                                                       

 
 
Ателие "Сръчни ръце"с ръководител Лиляна Мурзова 
работи трета година по Проект УСПЕХ и има добър опит 
и самочувствие. В ателието участват 10 ученици от 4 до 
6 клас, но часовете са посещавани и от други, които не са 
постоянни членове, но проявяват голям интерес към 
изработваните елементи. 
  Участниците прилагат различни техники - квилинг, 
торцевание, 3D оригами и бродиране. При изработването 
на предметите се използват различни материали и това 
създава прекрасно многообразие. Програмата на 
ателието отговаря на общата цел на проекта - да се 
осмисли свободното време на учениците чрез 
извънкласни дейности, но не на последно място е 
удоволствието от направеното и усещането, че ти 
можеш. И в тазгодишното си участие във Фестивала за 
учене през целия живот NELLI участниците показаха 
прекрасните си изделия. 
 
 
Клуб "Историята на моя град" с ръководител Стефка 
Славова е нов и членовете му са само петокласници. 
Задачата на клуба е заявена в неговото заглавие, затова 
голяма част от заниманията са свързани с посещения на 
исторически обекти в гр. Сливен и околността. 
Участниците посетиха  

 
 
 
 
 
 
 
Окръжния историческия музей, местността Халката, 
Хисарлъка. При своите проучвания  
учениците ще възстановят хронологически фактите и 
събитията от историята на града, което е дълг на всеки 

родолюбец, каквито са учениците на ХІІ ОУ "Е. Багряна". 
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    Клуб ,,Да съхраним българското'' с ръководител 

Иванка Димитрова се е посветил на родолюбива цел – да 

опознае и съхрани паметта за възрожденските дейци от 

Сливен. Членовете  на клуба посетиха къщата музей 

,,Добри Чинтулов”. Проучиха историята на паметника на 

сливенския поет в града и поднесоха цветя пред него в 

Деня на Народните будители. Цветя ще поднесат и на 

гроба му. Ще бъде изготвен сценарий по стихове и есета 

за Чинтулов под надслов ,,Къде блестиш ти искра 

любородна''. Посетиха площад ,,17 януари '', където 

сливналии са посрещнали руските освободители, а 

Добри Чинтулов ги е приветствал на прекрасен руски 

език.  

Членовете на клуба ще изработят предмети и аксесоари с 
национални елементи, като: разделители за книги, 
Коледна украса за врата, сурвакници, декопаж на 
великденски яйца и поставка за тях, броеници, гривни, 
макреме. Ще се запознаят как се работи на вертикален 
тъкачен стан в читалище в квартал ,,Дружба''. Ще 
изтъкат битово пано на хоризонтален стан в училищната 
етнографска сбирка, ще направят  кукерски маски. Със 
сценки ще възкресят бита на някогашните българи.  
И тази година клуб „Да съхраним 
българското” участва във Фестивала за 
учене през целия живот NELLI. 
                                                                                                        
Ателие „Светът пресътворен в боички 

и форми” с ръководител Румен Петров 
привлече вниманието на участниците и 
гостите в Деня на отворените врати в ХІІ 
ОУ „Е.Багряна”по повод на Фестивала за 
учене през целия живот NELLI. Под 
талантливите ръце на децата оживяваха герои и природа. Една част от 
учениците рисуваха спортни сюжети, като рисунките ще бъдат занесени в Италия за 
предстоящата среща на партньорите по Проект „Коменски” 
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Учениците от клуб „Театър – Вълшебства” с 
ръководители Стоянка Йосифова и клуб „На 
сцената” с ръководител Христина Василева 
направиха приятен коледен подарък на своите 
съученици, родители и учители. На своята първа 
представителна изява те драматизираха 
приказката „Малката кибритопродавачка” от 
Х.К.Андерсен и предизвикаха заслужени 

аплодисменти за своята игра.Децата показаха 
своя талант на актьори и успешно се вписаха в 
Програмата за извънкласни дейности УСПЕХ. 
Техните ръководителки споделиха, че с голямо 
старание са започнали изработването на 
декорите, костюмите и украсата на сцената.  
В тяхната артистична дейност ще им помага 
опитът, който ще придобият от посещенията на 
представления в кукления театър, ще се срещнат 
с актьорите, за да научат повече за 
тази професия. Предстоят им 
интересни драматизации на 
приказките: „Златокоска и трите 
мечки”, „Сложи масичка”. Ще 
изработят маски и ще моделират 
герои от приказките. През месец 
април ще направят драматизация по 
приказки за Хитър Петър и ще 
представят пролетни обичаи.  
 
 
Ученици от 4-тите  класове  посещават  клуб„Зелени Алтернативи” с ръководител Марияна 
Вълчева. В часовете те се запознават с растителния и  животинския свят в природен парк 
„Сините  камъни”, където има много защитени видове. Изучават красивите скални образувания, 
пещери, извори. Няма скала, извор, връх или местност в 
Природния парк, които да не  са свързани с вълшебство                                      
и тайнственост. С голям интерес  децата сега се запознават с 
легендите за сливенския край. Най-забавни са походите до 
различни местности. През месец ноември направиха два похода 
и им беше изнесена лекция в Информационния 
център на тема „Скални образувания  в природния парк 
„Сините  камъни”.  
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    Клуб „Компютърна графика”се състои от 13 

ученици от 1б клас и заедно със  
своята ръководителка  Руска Добрева цели да 
формира положително отношение и интерес за 
работа с компютър.  
    В часовете учениците създават рисунки, свързани 
със средата, в която живеят, играят на различни 
образователни игри, овладяват различни компютърни 
техники. Коледните и Новогодишните празници 
дадоха на децата богат илюстративен материал, 
който пресътвориха в картини и картички.   Часовете, 
прекарани в компютърния кабинет, са интересни и 
занимателни за учениците и те ги посещават с 
желание. 

 
      Малките 
първокласници 
опознават вълшебния 
свят на приказките в 
клуб „Приказен свят” 
с ръководител Емилия 
Даскалова. Децата ще 
правят драматизации, 
ще рисуват приказните 
герои, ще ходят на 
представления в 

Кукления театър и много ще се забавляват. 
                                                                                                            
       Клуб "Фитнес и лечебна гимнастика" 

   с ръководител Николай Колев за първа година развива своята дейност по Програма УСПЕХ. 
Участниците са 10 и са доволни от това, че развиват своята мускулатура и физическо състояние 
чрез работа с уреди и дихателни упражнения. 
                                                
 Клуб"Мини футбол" с ръководител Николай Колев вече 
имат утвърдено участие в Програмата за извънкласни 
дейности. Участниците имат възможността да развиват 
своята физика, да изучават тънкостите на футболната игра 
по всяко време на учебната година, без това да изисква 
подходяща метеорологична  обстановка, тъй като играят  
на малки врати във физкултурния салон. В клуба участват 
15 ученици футболисти.  

 
 
 
Участниците в 
клуб „Млад 
журналист”, 
които с 
удоволствие 
отразяват 
новините за 
вас.  
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      Доктор Бенджамин Блум от Чикагския университет е уста-
новил вследствие на многобройни изследвания 
изненадващия факт, че детето достига приблизително до 
средата на интелектуалното си равнище на четиригодишна 
възраст, прибавя още 30% на осем години и останалите 20 - 
на седемнайсет години.                                                                        
                                                                                                                                                                                  

                                                                                   
                        

 
     На 31 януари 2014 започва годината на коня според китайския хороскоп. Конят ще властва до 
18 февруари 2015.  През следващите 12 месеца представителите на този знак трябва да са по-
уверени в себе си, ако искат да постигнат целите, които гонят – а те се очертават да бъдат 
напълно достижими. Представителите на този  знак 
са интелигентни, енергични и добродушни. 
    Тази година за всички може да се определи като добра, тъй като 
конят предоставя възможност на всеки да опита късмета си и да 
постигне целите си.   

2014 е годината на 
дървения кон, често 
наричан още зеления кон, 
защото опашката и част от крайниците му били рисувани 
в зелено. Дървеният кон се отличава от останалите си 
„събратя” с повече разум. Той обича да разширява 
познанията си, като следва модерни подходи, но без да се 
бори за надмощие. 
Звездите предупреждават да се избягват конфликтите 
през настоящата 2014 година. Ако все пак се налага да 

решите даден проблем, проявете максимална дипломатичност и такт. 
Още в навечерието на годината на синия кон е добре да закачите някъде близо до входната врата 
подкова. Тя е не просто символ на коня, а и на късмета, и успеха. И сложете навсякъде различни 
изделия от дърво - дъски в различна форма, лъжици, чаши, фигурки, бамбукови подложки.  
                                                                   
                                                              РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП 

Редактор: Дочка Добрева 
Репортери: Живка Русчева, Вилислава Илиева, Диметра Кръстева, Светослава Пенчева, Симона 

 Атанасова,  Илияна Благоева, Ирина Димитрова, Михаела Пенчева, Самуил Георгиев 
                                                                                                                                                                                            

Значението на първите ПЕТ години 

    Основният факт, който трябва да знаете, е несъмнено, че първите пет години от 

живота на детето ви са най-важните, че те са годините, които го формират. Не че 

следващите са без значение или че всичко е предрешено преди шестия му рожден ден, но във 

всеки случай първите пет години са определящи. 

Достигне ли шестата си година, основните структури на личността му са вече изградени - 

тази личност то ще носи през целия си живот. Тя ще определя до голяма степен успеха му в 

училище и в живота му на възрастен. Ще определя поведението му в обществото, 

отношението му към проблемите на секса, каква ще е младостта му, за какъв тип личност 

ще се ожени и дали бракът му ще е сполучлив. 


