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1. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ИНТЕРЕСИ „БЪДИ ЕКО – БЪДИ МОДЕРЕН“  

На 29.05.2017 г. във физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“ – Варна се състоя 

представителна изява на групата по интереси  „Бъди Еко – бъди модерен“ с 

ръководител г-жа Стоянка Цонева по проекта „Твоят час“. 

Ученици представиха в кабинета по биология презентация със снимков материал с 

дейностите извършени по проекта, демонстрираха някои интересни опити пред 

публика, обобщиха наученото за обвивките на Земята.  

Обясниха с презентация на по-малките ученици необходимостта от вода на 

планетата Земя. 

Включиха публиката в общ призив под наслов „Да пазим Земята чисто“ – чрез 

кратка презентация.  

Във физкултурния салон представиха модно ревю на тема „Живота на Земята“ – 

планета, природа, растения, животни. 

 

2. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ИНТЕРЕСИ „ВЕСЕЛА МАТЕМАТИКА“ 

 

На 29.05.2017 г. в актовата зала на ОУ „Отец Паисий“ – Варна се състоя 

представителна изява на групата по интереси  „Весела математика“ с ръководител г-

жа Анна Илиева  по проекта „Твоят час“. 

Изявата бе предшествана от търсене и намиране на информация в Интернет - 

занимателни задачи със състезателен характер. Отделни ученици отправиха въпроси 

от задачите към публиката и заедно стигаха до отговорите на задачите.  

3. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ИНТЕРЕСИ ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ВАСИЛИЦА“ 

          Заключителната представителна изява на Фолклорна група „Василица“ с 

ръководител г-жа К. Христова се организира  като самостоятелен концерт на 

31.05.2017г. и съвместно с всички клубове от проект „Твоят час“ на 01.06.2017 г.  под 

мотото „Радини вълнения“.   

          Възрожденският дух на романа „Под игото“ бе пресъздаден по художествен 

път,  а представянето на групите бе организирано под формата на един учебен ден, в 

който намериха своето логично място часове по родолюбие, история, български език, 

английски език, математика,  биология и екообразование, както и забавни 

междучасия. Група „Василица“ представи народните песни „Ние дойдохме“ и „Що ми 

домилело, мамо“, с които през годината привлече много талантливи ученици от 

начален етап, спечели ІІІ място на Национален фолклорен конкурс „Фолклорен 

изгрев“ и реализира професионален звукозапис. Радостта от съприкосновението с 

нашите дивни народни песни се предаде на всички присъстващи – учители, родители, 
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служители и ученици. На финала  участниците във „Василица“, заедно с останалите 

клубове, изпълниха любимата на всички деца песен „Хубава си татковино!“ 

 
 

4. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ВЪЛШЕБНО 

ИЗВОРЧЕ“ 

 

        На 01.06.2017 година се проведе общоучилищна публична изява „Радини 

вълнения“ в малкия физкултурен салон. Пред родители  учениците от групата 

„Вълшебно изворче“ с ръководител г-жа Дария Иванова  се представиха в часа по 

родолюбие със стихове за родината.С изпълненията си те показаха своята любов и 

възхищение от красотата на нашето отечество.Взеха участие във викторината 

„Минало незабравимо…“ и показаха , че знаят и помнят най-важните събития от 

нашата история.Активно се включиха във веселите междучасия  като показаха своите 

артистични заложби при изпълнение на сценката „Дядо и ряпа“. 

 

5. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „СЛАДКОДУМНИ 

СТРАНИЦИ“ 

          На 01.06.2017г. в малкия физкултурен салон на ОУ“Отец Паисий“- Варна се 

проведе представителна изява под  мотото “Радини вълнения“на групата 

„Сладкодумни страници“ с ръководител г-жа Евгения Вълчева, присъстваха родители.                                                                                                      

Учениците от групата се представиха със стихове за родината и за родния край в часа 

по родолюбие с които изразиха своята любов и възхищение.                                                                                        

Участваха  във викторината „Минало незабравимо…“  като показаха знания свързани 

с историята на нашата родина.                    

           Учениците изпълниха драматизация на приказката“Мързеливата снаха“, 

включиха се във веселите междучасия. 

6. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ОБИЧАМ  

БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКАТА РЕЧ“ 
 

          На 01 юни 2017 година се проведе обща изява но всички групи от ОУ "Отец 

Паисий", като заключителен етап по проекта "Твоят час". В този час по Родолюбие 

"Радини вълнения",  учениците от ІVа и ІVб класове, включени в групата "Аз обичам 

България и българската реч" взеха участие с рецитал със стихове за родината, 

включиха се в състезание "Измисли  нова дума" и състезание по правопис. Особен 

интерес предизвика викторината "Минало незабравимо" с включени въпроси, 

свързани с  историческото минало на България и играта "Затвори очи и буквите във 

думи подреди". 

          В изявата най-добре се представиха Ася Сашева и Мемет Колев, като получиха 

и награди за доброто си участие.  
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7. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ФУНКЦИОНАЛНА 

ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЛ  - ЧЕТА, ПИША, ОБЩУВАМ“ 

Клубът за ученици с обучителни затруднения „Функционална грамотност - чета, 

пиша, общувам“ с ръководител г-жа Мариета Каменова се представи на много добро 

ниво в заключителната публична изява по Проект „Твоят час“ на 01.06.2017 г. под 

мотото „Радини вълнения“.  Възрожденският дух на романа „Под игото“ бе 

пресъздаден по художествен път,  а представянето на групите бе организирано под 

формата на един учебен ден, в който намериха своето логично място часове по 

родолюбие, история, български език, английски език, математика,  биология и 

екообразование, както и забавни междучасия.В часа по родолюбие със средствата на 

художественото слово  участниците от клуба пресъздадоха  момент, свързан с Хан 

Аспарух  и образуването на Българската държава. Много от тях показаха своите 

знания и умения и в организираните състезания по правопис и по скоростно 

възпроизвеждане на  сродни думи  в забавните междучасия. Аплодисментите на  

съучениците, родителите и учителите  бяха заслужена награда за всички 

от„Функционална грамотност - чета, пиша, общувам“ за положения труд през 

годината. 

 

8. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ФУНКЦИОНАЛНА 

ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЛ“ 

          Учениците от клуб  за  образователни затруднения „Функционална 

грамотност“, които през тази година работиха по проект „Твоят час“ под 

ръководството на г-жа Кичка  Христова – учител по БЕЛ, представиха успешно част 

от наученото  в представителната изява, организирана на 01.06.2017 г. Повлиян от 

мотото на събитието – „Радини вълнения“ и от режисьорския замисъл,  спектакълът 

премина под формата на един учебен ден с учебни часове по различни предмети и 

забавни междучасия. 

          Участниците във „Функционална грамотност“ се представиха в часа по 

родолюбие,   подготвяйки  цветни листове с  портрети  на първите ни възрожденци от 

Отец Паисий до Иван Вазов и цитираха техни размисли за свободата, родината и 

нравствените добродетели на българина. Изпълниха с много чувство песента „Хубава 

си, моя горо!“. Бяха интересни, оригинални и представиха на много добро ниво клуба 

пред ръководството на училището, учителите, родителите и своите съученици. 

 
 
 

 

9. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ИНТЕРЕСИ „МАТЕМАТИКА +“ 

 
 

На 01.06.2017 г. в актовата зала на ОУ „Отец Паисий“ – Варна се състоя 

представителна изява на групата за дейности за преодоляване на обучителни 

затруднения  „Математика +“ с ръководител г-н  Иванчо Кунчев  по проекта „Твоят 

час“. 
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На изявата на учениците бяха представени  занимателни задачи със състезателен 

характер, любопитни факти за велики математици, както и иновативни  

нетрадиционни методи за решаване на задачи. Отделни ученици отправиха 

логичски занимателни въпроси  към публиката и заедно стигаха до отговорите.  

 
 

10. ПУБЛИЧНА  ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

ПО ИНТЕРЕСИ „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЛЕСЕН, ИНТЕРЕСЕН“  

 
 

          На 01.06.2017 г. в  малкия физкултурен салон на ОУ „Отец Паисий“ – Варна 

се проведе  представителната изява на групата за дейности по интереси „Английски 

език – лесен, интересен“ с ръководител г-жа Искра Неделчева  по проект „Твоят час”.  

          Гости на събитието бяха класният ръководител, учители от училището и 

родители.  

          Изявата  е предварително планирана с цел запознаване на родителите с 

работата на децата в групата за извънкласни дейности по интереси и напредъка им в 

областта на изучаване на чужд език. 

          Учителят предостави възможност на учениците да споделят своите знания по 

английски език. Групата поздрави присъстващите гости със стихове на английски език 

и две песни. Бяха изложени изготвени от учениците  Великденски декорации, 

кошници, яйца, картички и материали от други тематични занятия.  
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