СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ град СТРАЖИЦА
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РАБОТАТА В ГРУПИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ – 2014 – 2020 г. ПРОЕКТ
„ТВОЯТ ЧАС“ – Фаза 2 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

1.

Български език и литература - II клас – ръководител: Цанка Йорданова

В групата за обучителни затруднения по български език и литература във втори
клас участват 9 ученици.
Проведената допълнителна работа с учениците повиши желанието и интереса им за
участие в часовете по български език и литература. С по-голяма увереност в
собствените си сили те полагат усилие за успешно усвояване на учебното съдържание.
Резултатите в групата са постигнати чрез използване на индивидуални методи и
подходи за преодоляване на пропуските в знанията, нагледност, игрови методи,
самостоятелна работа, формиране на положителна мотивация за учене и стремеж за
изява в час.
2.

Математика - II клас – ръководител: Пенка Цонева
През периода на участието в групата учениците повишиха своя интерес и
мотивация за решаване на задачи. Като положителен ефект при обучението се оказаха
игровите форми на занимание и груповата работа, в която се включваха активно.
При всички ученици участвали в проект „Твоят час“ се забелязва напредък.
3.

Български език и литература - III клас – ръководител: Мария Иванова

В групата за обучителни затруднения по български език и литература в трети
клас участват 9 ученици. Учениците редовно посещават часовете и се включват в
планираните дейности. Постигнати са добри резултати от обучението.
Проведената допълнителна работа с тях повиши желанието и интереса им за
участие в групата и в часовете по български език и литература. С по-голяма увереност в
собствените си сили полагат усилие за успешно усвояване на учебното съдържание.
Учениците се запознават с литературни и фолклорни произведения. Разпознават
и четат приказки, разкази, стихотворения, басни. Ориентират се в последователността
на епизодите в изучаваните произведения и разбират прочетеното. Умеят със свои думи
да правят кратко описание на литературен герой и да коментират постъпките му.
Посещението в училищната библиотека засили интереса на децата за самостоятелно
четене на кратки художествени произведения.
Резултатите в групата за обучителни затруднения по български език и
литература в трети клас са положителни. Учениците изградиха увереност в личните си
възможности за успех.

4.

Математика - III клас - – ръководител: Нели Йорданова

В групата по математика в трети клас са включени ученици от IIIа и IIIб
клас. Основната цел на работата е преодоляване на образователните дефицити на
учениците, които срещат затруднения в подготовката си по математика в училище и
повишаване на мотивацията им за учене.
През учебната година третокласниците редовно посещават часовете и
изпълняват поставените им задачи според възможностите си.
Индивидуалният подход, работата с всеки ученик поотделно, подбора на задачи,
които да са по силите на ученика, доведоха до напредък. Игровият подход, прилаган,
където темата позволява, улесни работата и допринесе за повишаване на интереса и
самоувереността на учениците. Работи се в посока развитие на концентрацията и
устойчивостта на вниманието на учениците, които се разсейват бързо и лесно. Същите
срещат и най-големи трудности в обучението. Трябва им повече време и много
упражнения, за да успеят.
В групата участват и ученици с по-голяма мотивация за работа и желание да
успеят. Поощренията стимулират за изпълнението на поставените задачи.
Резултатите от обучението в групата са положителни.

5.

Български език и литература - IV клас – ръководител: Ирена Атанасова

В групата по български език и литература в четвърти клас са включени 9
ученици от IVа, IVб и IVв клас.
Основната цел на работата в групата е преодоляване на образователните дефицити
на учениците и повишаване на мотивацията им за учене.
Индивидуалният подход, работата с всеки ученик поотделно, подбора на
упражнения, които да са по силите на ученика, допринесоха за напредък. Поощренията
стимулират по-успешното изпълнение на поставените задачи.
Резултатите от обучението в групата са положителни.
6.

Математика - IV клас – ръководител: Елка Нейкова

В групата по математика в четвърти клас са включени 9 ученика от IVа и IVв
клас. Те са деца с различни затруднения, при усвояването на учебното съдържание по
математика. Основната цел на работата с тези ученици е чрез личностна подкрепа и
индивидуален подход да се преодолеят образователните дефицити в обучението по
математика в училище и да се повиши мотивацията им за учене.
През учебната година четвъртокласниците редовно посещават часовете и
изпълняват поставените им задачи.
Учениците усвояват знания по темите:
Числата след 1 000 /четене, писане, броене/. Представяне на числата като сбор
от десетици и единици;
Събиране и изваждане на числата след 1000 без и с преминаване на десетицата;
Умножение и деление на числата след 1 000 без и с преминаване.
Индивидуалният подход, работата с всеки ученик поотделно, подбора на задачи,
които да са по силите на ученика, допринесоха за постигане на добри резултати.

Интерактивният подход, прилаган, където темата позволява, улесни работата и
допринесе за повишаване на интереса и самоувереността на учениците.

7.

Български език и литература V клас – ръководител : Сашка Колева

Групата за работа с ученици от V клас с обучителни трудности по български
език и литература се състои от 9 ученици. Работата по време на допълнителните часове
по български език и литература ще попълни пропуските и ще надгради знанията на
учениците.
От разговорите с родителите става ясно, че те са заинтересовани децата им да се
учат.
8. Математика - V клас – ръководител: Пепа Колева
Групата за работа с ученици от V клас с обучителни трудности по български език и
литература се състои от 9 ученици. Учениците усвояват знания по темите: „Естествени
числа“, „Обикновени дроби“ и „Десетични дроби“.
9.

Български език и литература - VI клас - ръководител : Елена Петкова

През учебната 2017/2018 групата започна работа с 9 ученици за преодоляване на
негативното отношение към учебния процес по български език и литература и
повишаване на мотивацията на всеки един от тях. Учениците усвоиха частите на речта
и частите на изречението. Разпознават видовете изречения - прости и сложни, главните
и второстепенните части, обособените и вметнати думи и изрази.
По литература учениците усвояват понятията сюжет и композиция на
изучаваните разкази и романи.
10.

Математика - VI клас - ръководител : Анна Панайотова

В групата за обучителни затруднения по математика в шести клас участват 9
ученици. Учениците редовно посещават часовете и се включват в планираните
дейности. Постигат добри резултати от обучението.
Проведената допълнителна работа с тях повишава желанието и интереса им за
успешно усвояване на учебното съдържание и активно участие в групата и в часовете
по математика.
Резултатите в групата за обучителни затруднения по математика в шести клас са
положителни. Учениците натрупаха нов положителен опит чрез използване на
интерактивни методи, нагледност, самостоятелна и групова работа, мултимедийни
презентации. Изградиха увереност в личните си възможности за успех.
11.

Човекът и природата - V и VI клас – ръководител: Таня Маринова

Учениците развиват умения за практическа работа с уреди за измерване на обем
и маса на течности и твърди тела. Измерват температурата при загряване на водата,
като таблично и графично представят резултати от експеримента. Наблюдават и опитно
извършват различни физични явления-температурно разширение и свиване, конвекция,
изпарение и кондензация. Описват свойствата на смеси и чисти вещества, описват

методи за получаване на кислород. Изследват разтворимост на различни вещества.
Описват екологични процеси свързани със замърсяването на въздуха и водата.
12.

Български език и литература VII клас - ръководител: Катина Иванова

Групата за работа с ученици от VІІ клас с обучителни трудности по български
език и литература се състои от 9 ученици. По време на допълнителните часове по
български език и литература учениците се учат да определят основния предмет на
текста и за коя сфера на общуване е предназначен текстът.
В часовете по литература учениците затвърждават и разширяват своя опит да
наблюдават художествения текст, да анализират, макар и в кратък вид, художествени
картини, да коментират поведението на литературните герои.
13.

Математика - VII клас - ръководител: Милко Колев

Групата за работа с ученици от VІІ клас с обучителни трудности по математика
е от 9 ученици. По време на часовете учениците решават задачи от формули за
съкратено умножение и разлагане многочлени на множители, задачи от триъгълник и
решаване на линейни уравнения.
14.

Български език и литература - VIII клас – ръководител: Тодорка Цонева

В групата има 9 ученици. В часовете се работи върху:
1. Изразително четене и коментар на художествен текст (или част от
художествен текст).
2.Умения за споделяне на естетически преживявания.
3.Умения за откриване и съпоставка на художествен текст с произведения на
други изкуства (например пейзаж, портрет).
4. Коментар на художествената функция на някои фигури и тропи.
5. Умение за съпоставка на сюжетни елементи или типичен образ с житейски
ситуации.
6. Развиване на умения за планиране и създаване на аргументативен текст (устен
и писмен), като се следва определен алгоритъм.
7. Стремеж към овладяване нормите на българския книжовен език.
15.

Математика - VIII клас – ръководител: Даниел Пенчев

В групата по математика в 8 клас са включени ученици от 8б и 8в клас. Общо
девет на брой. Основната цел на работата в групата е преодоляване на образователните
дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по математика в
училище и повишаване на мотивацията им за учене.
Учениците усвояват минимум знания за квадратни уравнения, за линейна
функция, права и обратна пропорционалност, задачи от комбинаторика.
Индивидуалният подход, работата с всеки ученик поотделно, подбора на задачи,
допринесоха за напредък и за повишаване на интереса и самоувереността на
учениците. Работи се в посока развитие на концентрацията и устойчивостта на
вниманието на учениците.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РАБОТАТА В ГРУПИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ
по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ – 2014 – 2020 г. ПРОЕКТ
„ТВОЯТ ЧАС“ – Фаза 2
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/ 2018 г.
1.

„МУЗИКАЛНА ЧУДНОТЕКА“ – ръководител : Марияна Цонева

Вокална група "Музикална чуднотека" е съставена от 20 деца от първи, втори и трети
класове по Основната дейност е насочена към овладяване на изпълнението и художествено и
артистично представяне на детски забавни песни, съпроводени от специално разработени
хореографии. Амбицията е създаването на интерес у децата към многостранна артистична
дейност и изграждане на висока обща и музикална култура.
Заниманията се провеждат един път седмично /вторник/, по 2 часа и протичат с голямо
въодушевление от страна на учениците. Те са предназначени за деца с интерес към музиката и
пеенето. Учениците се запознават с музикалната апаратура и ползването й, с микрофоните и
микрофонната техника, с поведението на сцена и т.н. Изучават се различни по характер и жанр
песни в зависимост от интересите на участниците в занятията. Подготвя се репертоар от песни
за участие в тематични годишни училищни тържества, празници и др., съобразен с
възрастовите особености на децата, техните умения и желание за участие. Освен часовете, в
които децата разучават песни, са включени и теми, развиващи музикално-творческите
способности на децата- съчиняване на мелодия по предварително зададен текст, разработване
на хореографии към изучаваните песни. В някои от заниманията се работи предимно за
артистичност и изразителност на изпълненията, както и за сценично поведение.
Заниманията се провеждат в специално оборудвана зала в СУ „Ангел Каралийчев“.
Музиката е много близка до емоционалната природа на децата. Ученето и пеенето на песни
развива тяхното мислене, възпитава вниманието и укрепва волята им; повторението на песните
и слушането на музика развива паметта им. До момента децата са разучили 8 песни –
„Пътечка“, „Хорото“, „Коледен сняг“, „И пак е празник “, „Малките артисти“, „Песничка от
мен“, „На купон“, „От тука започва България“ . Към някои от тях има включени хореографии.
Групата има вече представителни изяви - участие в концерт " Коледна магия", в
концерт, по случай патронния празник на училището, във Великденски благотворителен
концерт, в обменна визита между училищата. Малките певци показват много добри, както
вокални, така и артистични качества и постижения и заслужено получават много овации от
ентусиазираната публика!
2.

Формация „ТАНЦУВАЩИ АНГЕЛИ“ - ръководител : Милена Петрова

Групата е от 20 ученици.
Уроците представляват едно весело и приятно преживяване, което открехва врата към
свят, изпълнен с много топлина, щастие и усмивки. Децата с интерес и желание участват в
дейността – разучаване на различни стилове в танцовото изкуство, танцови стъпки,
импровизации, хореографии, слушане на музика, изяви. В изпълненията си те пресъздават
емоционалното съдържание на хореографията, стремят се да танцуват артистично; работи се за
усвояване правилна стойка на тялото, постановка на ръцете и краката по време на танците.

Заниманията са съобразени с възрастовите особености на децата, техните умения и
желание за участие. Освен часовете, в които децата разучават елементи от гимнастиката и
акробатиката, движения и стъпки, са включени и видеоуроци, с които нагледно се усвоява
техниката на изпълнение.
В някои от заниманията се работи предимно за изпълнение на стъпки и движения в
съответствие на стила, ритъма, такта на мелодията и танца. В други са заложени часове за
артистичност и изразителност на изпълненията, както и за сценично поведение.
С учениците са разучени 4 танца; „Малкият принц“, „Алвин и чипоносковците“ ,
„Руски романс “, „Танц с кънки“. В тези хореогарафии се изпълняват елементи от три стила;
Балет , Опън и Характерни танци.
На 06.12.2017г., под ръководство на родителите изработихме сценични декори-диадеми,
вратовръзки.
Възможността за личностна изява и удовлетвореност, която танцът предоставя, оказва
положително въздействие върху децата. Така по естествен начин се снижава агресията, която е
често срещана при подрастващите. С танците децата имаха 3 изяви; първата изява беше на
22.12.2017г. в Коледния празник в СУ “А. Каралийчев“ гр.Стражица.
На 28.03.2918г. участвахме в областния Великденски концерт във Велико Търново.
На 30.03.2018г. Участвахме в програмата за ежегодния патронен празник на училището.

3.

Клуб „ЗЕЛЕН ПАТРУЛ“ - ръководител : Светлана Генова

В състава на групата влизат 18 ученици от I клас.
Децата с интерес и желание участват в разнообразни дейности – наблюдение на
природни обекти, акции за почистване, работа с рециклирани материали и хартия.
Природолюбителските дейности са съобразени с възрастовите особености на децата,
техните умения и желание за участие. Някои от заниманията са интерактивни, свързани със
запознаване с етапите на рециклиране на различните видове отпадъци.
През зимния сезон участниците в групата изработиха модели на растения и животни с
природни и рециклирани материали и хартия.
Изработиха макети на контейнери за разделно събиране на отпадъци и проведоха
обучение на учениците от начален курс като предизвикаха дискусия за ползата от този вид
дейност.
По случай 22 март- световният ден на водата, изработиха табло с рисунки, отразяващи
техните идеи по темата. Зелените патрули пуснаха в небето сини балони. Взеха участие в
дискусия по същата тема.
Запознаха се с размножаването на растенията като засяха семена и луковички на цветя.
Заедно със своите родители засадиха липа, за която обещаха да се грижат редовно.

4.

Група за НАРОДНИ ТАНЦИ ръководител : Боянка Николова

В състава на групата влизат 20 ученици, от които 10 момичета и 10 момчета, на възраст
от 7 до 11 години.
Децата с интерес и желание участват в разнообразни музикални дейности – разучаване
на различни танцови стъпки, танцови импровизации, слушане на музика.
В изпълненията си те пресъздават емоционалното съдържание на народните мелодии и песни,
стремят се да танцуват артистично; работи се за усвояване правилна стойка на тялото,
постановка на ръцете по време на танците.
Танцовият репертоар е съобразен с възрастовите особености на децата, техните умения
и желание за участие. Освен часовете, в които децата разучават хората, са включени и
видеоуроци, развиващи музикално-творческите способности на децата - разработване на
хореографии към народни песен. В някои от заниманията се работи предимно за изпълнение на

движения и жестове в съответствие на ритъма и такта на народните мелодии, за артистичност и
изразителност на изпълненията, както и за сценично поведение.
До момента децата са разучили 2 народни танца – Добруджански ръченик, Дайчова ръченица и
2 народни хора –Дайчово хоро и Лазарско хоро.
Много непринудено и весело преминаха заниманията, проведени под ръководството на
родители: „Да подготвим Коледарите за предстоящите празници”и „ Да тропнем хорце и
вържем мартенички с Баба Марта”
Представителни изяви:
- участие в Коледен концерт;
- участие в тържеството, посветено на патронния празник на училището.
Децата обичат да танцува пред публика, като влагат емоция, талант и умения.
5. Клуб „ МЛАДИ ПАРАМЕДИЦИ“ - ръководител : Светлана Живкова
В групата участват 16 ученика от 4 клас. По време на заниманията те придобиват
знания и умения за оказване на първа долекарска помощ при бедствия и аварии. Работят в екип.
Формират умения за реагиране в критични ситуации и преценка на възможността от
усложнение за здравето на пострадалите, като се използват елементарни, но ефикасни мерки.
Обогатяват знанията си за човешкото тяло и важността от специални грижи за него.
Учениците от групата посетиха Медицински център за бърза помощ в град Стражица.
Запознаха се с дейността на Противопожарна охрана, Полиция и Гражданска защита.
6. Група за ПОДВИЖНИ И СПОРТНИ ИГРИ - ръководител : Атанас Кънев
В състава на групата влизат 16 ученици на възраст от 7 до 8 години.
Децата с интерес и желание участват в разнообразни спортни дейности – строяване и
престрояване, ходене, бягане, скачане, хвърляне и комбинации от двигателни дейности.
В изпълненията на подвижните игри те пресъздават емоционалното съдържание на
игрите, влизат в роли и се стремят да ги изпълняват артистично, бързо и точно.
Игрите са съобразени с възрастовите особености на децата, техните умения и
желания. В някои от подвижните и спортни игри се работи предимно за артистичност и
точност. Голям интерес предизвикват игрите, в които се разделят на отбори и стремежа на
всеки отбор да е първи е много голям, тогава са много сръчни, бързи и им доставя голямо
удоволствие.
По случай Световния ден на снега 23.01.2018г. е проведено спортно състезание с
шейни –имаше много смях, игри и забавления със сняг.
Много непринудено и весело преминават заниманията, проведени с активното участие
на родителите.
Проведено е спортно състезание по случай световния ден на спорта на тема «Нашите любими спортни игри». Учениците и децата от ДГ «Сава Цонев» взеха активно
участие в състезанието и с голямо въодушевление играха любимите си игри .Състезанието
премина в забавление, игри и много усмивки. Малките ученици от 1 и 2 клас и бъдещите
първокласници получиха много похвали и аплодисменти.
Целта на дейностите по интереси е да развие двигателната и емоционална
активност на учениците, както и основните физически качества –бързина,
издръжливост, сила, гъвкавост, пъргавина, проява на творчество и инициативност в
игрите и изграждане на потребност от групови занимания.
7.

Група за РУСКИ ПЕСНИ И ТАНЦИ - ръководител : Сашка Колева

Групата по интереси за руски песни и танци с ученици от 3-12 клас се състои от 22
ученици. Това са ученици, които желаят да се запознаят с културата и традициите на руския
народ.
Първите няколко занятия теоретично запознават учениците с руския национален
костюм, с детския национален костюм и аскесоарите към него, с руската народна песен и

руския танц. На Новогодишното тържество учениците представиха „Танца на снежинките” и
пяха новогодишни песни.
Под ръководството на родители е проведено занятието „Зимни празници през януари”.
Родителите се интересуват от напредъка на децата си – често посещават и репетициите на
танците. Помагат и при подготовката на костюмите. Отработваме заедно движенията.
При разучаване на руските песни работим върху произношението и ритмиката.
На 30.03.2018г групата участва в празника на училището с танците: „Пролетно
настроение” , „Радостни слънца”, „Калинка”,” Танц с шапки”.

8.

Вокална група „МУЗИКАЛНА ФАНТАЗИЯ“ - ръководител : Рая Николова

Учениците от вокална група „Музикална фантазия” развиват своите музикални
способности и с много ентусиазъм приемат подбрания за тях репертоар .
Основното занимание е върху емоционалната нагласа, развиване на музикалнослуховите представи, правилното дишане, звукоизвличане, ясната дикция, артикулация,
увеличаването на диапазона на гласа и работа върху сценичното поведение.
Състава на групата взе участие с две сценични изяви в „Коледен концерт” който се проведе в
фоайето на СУ „Ангел Каралийчев” и концерт по случай патронния празник на училището
проведен в спортната зала.
Толерантни един към друг, децата се справят и с изпълнения на двугласни и тригласни
песни на обработки в нетърпеливо очакване на следваща сценична изява.
9.

Ателие „МАЛЪК ХУДОЖНИК“ - ръководител : Огнян Крумов

В извънкласната дейност на група по интереси Ателие „Млад художник” учениците
усвояват нови техники и изразни средства при реализиране на различни по вид и жанр
изобразителни задачи. Обогатяват естетическият си вкус, образното си мислене и въображение.
Изпитват естетическа наслада и удовлетворение от постигнатите успехи в изобразителната си
дейност.

10.
Крумова

Креативна работилница „ИЗКУСТВО И ДОМ“ - ръководител : Стефанка

В извънкласната дейност Изкуство и дом ”Креативна работилница” учениците усвояват
интересни техники и умения за обработване на материали, креативност и комбиниране при
изработване на различни изделия за дома. Реализират красиви свои идеи. Етично и морално
удовлетворение за децата е участието им с изработени от тях предмети в Коледния
благотворителен училищен базар.
11.

Клуб „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ“ - ръководител : Петя Калчева
В началото на учебната 2017/18 година по проект „Твоят час“ се сформира група по
интереси „Опознай България“ с ученици от 6-11 клас.
На 28.11.2017г. е проведено занятие под ръководството на родителите на тема: „Поезията
на Вапцаров“. Родители представиха презентация „Живот и творчество на поета Никола
Йонков Вапцаров“ и четоха емблематичните стихотворения на поета. След края на занятието
ученици изразиха мнение, че по един нетрадиционен начин са научили много за живота и
творчеството на поета Вапцаров.
На 13.03.2018г. в кабинета по география и икономика на СУ „Ангел Каралийчев” гр.
Стражица се проведе занятие под ръководството на родителите по проект „Твоя час“.
„Традиционни занаяти в тревненския край“ бе занятието, което премина под ръководството на
родители на ученици от групата.

През месец декември учениците изготвиха и туристически маршрут: „Банско – Петрич
– Мелник – Седемте рилски езера – Рилски манастир“, а през месец януари: „Созопол - Бургас –
Несебър – Варна – Калиакра“.
В часовете по Проект „Твоят час“ в групата по интереси „Опознай България“ учениците
се запознават с природните и културно-исторически забележителности на България, а именно:
Мелник – Исторически музей – Кордопуловата къща, Петрич – местност Рупите – Хрампаметник „Света Петка Българска, Музей Рилски манастир, Седемте рилски езера,Несебър –
Архитектурно-исторически резерват – Археологически музей, Природозащитен център „Пода“,
нос Калиакра – Археологически резерват „Калиакра“, Археологически резерват “Абритус““,
пещера „Съева дупка, Боженци – Архитектурно-исторически резерват, Трявна – Специализиран
музей на резбарското и зографското изкуство, Сопот – Къща-музей „Иван Вазов“, Метох
„Въведение на Св.Богородица, Калофер – Национален музей „Христо Ботев
Чрез дейностите в групата учениците успяха да
се докоснат до някои от
забележителностите на България и така по атрактивен и любопитен начин да се предаде и
съхрани българския дух у децата. Чрез виртуалното пътуването в различните области на
България учениците се докосват до местния бит и култура.

12.

Клуб „МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ“ - ръководител : Цветанка Станева

В клуба са включени 21 ученици от V и VII клас. Акцентът на занятията през тази
учебна година е подчинен на две кръгли годишнини - 140 години от Освобождението и 110
години от обявяването на независимостта. Разгледани са теми, свързани с бележити събития и
личности свързани с горепосочените годишнини.
Проведено е едно занятие под ръководството на родител.
На 15.02.2018г. членовете на клуба положиха цветя пред паметника на Матей
Преображенски. Събитието е отразена на страниците на областния вестник Борба.
Клубът представи една публична изява – викторина посветена на 140годишнина от
Освобождението.
Работата в групата спомогна за разширяване на знанията за Руско – турската война и
последвалият Санстефански договор.
Учениците имаха възможност да приложат и развият своя творчески потенциал и в
областта на приложното изкуство.
13.

Група по интереси „ЕТНОГРАФИЯ“ – ръководител Пепа Трашлиева

Групата е сформирана от 19 ученици.
Целта е задълбочено и разширено изучаване на българските традиции,обичаи, занаяти,
както и архитектурата на Възраждането.
В процеса на работа учениците се запознават с традициите на семейството, задругата, с
материалната култура на българите. Детайлно са разгледани домашните занаяти.
Изработен е постер за типичните жилища в различни етнографски райони на България.
Проведени са две занятия с участие на родител.
Проведена е екскурзията до Трявна и Дряновския манастир, по време на която
учениците се докосват до възрожденския бит и изкуство.
14.

Театрално студио „ПАТИЛАНЦИ“ - ръководител : Тодорка Цонева
При създаване на групата по интереси са поставени следните цели:
1. Учениците да получат основни знания и умения, свързани със сценичното изкуство, и на
практика да прилагат наученото, като изявяват своите актьорски заложби пред съученици,
учители и пред обществеността.
2. Развивайки фантазията и забавлявайки се, учениците да се възпитават в морални ценности и
добродетели, чувство за отговорност, съзнание за партньорство.

Очаквани резултати:
- Участия в училищни и общински и областни тържества.
- Формиране на чувство за отговорност, умения за работа в екип, на морални ценности и
добродетели.
- Умения за добри устни изказвания – спазване правилата на правоговора, добра дикция,
правилно поставяне на логическото ударение.
Подготвени са:
І. Рецитал от автентични текстове на възрожденци „Да принесем полза роду си“.
2. Представяне:
- на тържество, посветено на Народните будители – 29.10. 2017 г. в Професионална гимназия
по туризъм „Д-р В. Берон“, гр. В. Търново;
- на общоградско тържество в гр. Стражица - 31.01.2017
ІІ. Участие в честване 110 години от рождението на Асен Разцветниковов – 02.11.2017 г. в
Общински детски комплекс.
- драматизация на „Добрите стопани
– изпълнение на негови стихотворения.
ІІІ. Участие в отбелязване 190 години от рождението на Петко Рачев Славейков – 17.11.2017 г.
в Общински детски комплекс.
1.
Драматизация на „Врана и лисица“
2.
Изпълнение на басни и стихотворения
ІV. Пиесата „ Коледа е спасена”.
Представянето на пиесата „ Коледа е спасена” от Тодорка Цонева стана на 2 събития:
І- во – На 19.12.2017 година на Коледното тържество в Общински детски комплекс.
ІІ- ро – На тържеството в СУ „Ангел Каралийчев“ на 22.12.2017
V. Две драматизации за Патронния празник на СУ: „Тошко на училище“ (по повестта на А.
Каралийчев“) и „Урок по география“ ( по Бранислав Нушич) -30.03.2018
15.

Клуб „ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ“ - ръководител : Галина Плачкова

В групата „ Здравословен начин на живот” на учениците се създаде интерес за
придобиване на нови знания. Повиши се нивото на здравни познания, чрез проведените беседи
за този период. По повод международния ден за борба със СПИН учениците направиха постер
и изнесоха радиопредаване.Чрез презентации и допълнителни нагледни материали се описаха
се социално значими заболявания - спин, диабет, туберкулоза. У учениците се изгради стимул
за включване в дейности за развитие и подобряване на физическото здраве.
16.

„В света на компютърните технологии“ – ръководител Пенка Илиева Дачева

През учебната 2017/2018 групата започна работа с 14 ученици.
Всички ученици и техните родители в началото се запознават с безопасността при работа
в компютърния кабинет и интернет.
Учениците се запознават със символиката на розовата фланелка и казаха „Не на
насилието в училище“. Изготвени са презентации на тема „Моят роден край“ и „Моето
училище“.

17.

БАДМИНТОН - ръководител : Кръстю Кръстев

С учениците от групата по бадминтон се работи основно върху усвояването на
правилата и различните техники на игра. Усвоява се изпълнението на начален удар и ударите в
защита и нападение. Развиват и някои физически качества. Справят се добре при игра единично
и по двойки .
18 .

Клуб по борба „БЕЗ АГРЕСИЯ“ - ръководител : Александър Петков

Младите борци усвояват някои хватки и техники от свободната борба. Представят се успешно
на областни състезания и турнири.
19.

ФУТБОЛ - ръководител : Станислав Йорданов

Футболът е най-популярната игра в света и учениците с голям ентусиазъм се включиват
в заниманията. Тя оказва положително въздействие върху целия организъм на човека и развива
с бързи темпове неговите физически качества и умствени способности. Учи на колективизъм и
заздравява приятелските взаимоотношения между спортуващите. През първия срок по
програмата се наблегна на усвояването на основните технически умения, като се тренират
различните видове пасове, спиране на топката и удари от място и в движение.
Включвани са и родители, които също показват завидни умения в боравенето с топка,
водят уроците и предават наученото от тях през годините. Чрез тяхното участие се цели да се
повдигне мотивацията на групата, за да се включи пълноценно в заниманията по футбол.
Учениците усвояват елементарни технико-тактически умения, които ще им помогнат да се
изградят като по-добри спортисти и хора в близкото бъдеще.
20.

ТЕНИС НА МАСА - ръководител : Христо Христов

През първият срок на учебната 2016/2017 година по проекта „Твоят час” се организира
група от 14 ученици – VII – XI клас, които се включиха в дейността – тенис на маса.
Тенисът на маса е занимателна, общодостъпна спортна игра без ограничения във
възрастта. Не е включена в задължителната подготовка, поради което учениците проявиха
голям интерес. Тя оказа положително въздействие върху физическото им развитие. Учениците
усвояват основните физически понятия. Запознават се с основните удари – обратен, дланен,
плосък, изтеглен и сечен. Усвояват елементарни технически и практически умения в спорта
тенис на маса.
Проведени са занятия под ръководството на родителите с цел засилване интереса на
учениците към предмета физическо възпитание и спорт. Родителите се включват с желание,
разказват за спортовете, които са тренирали като ученици и за наградите, които са получили.
Целта е да се повиши мотивацията на децата за участие в повече извънкласни дейности и за
пълноценно прекарване на свободното време.
Организирани са публични изяви – състезания с други училища в общината. Учениците
показват възпитание в бързина, ловкост, издръжливост, самообладание и дисциплина.

