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Публична изява на клубовете „Малки мажоретки“, „Арт ателие“, „ 
Математиката зная, със задачи си играя“, „Родна реч“, „Езикознание за 

всички“, „ Математиката- разбера ли, ще е лесно“, „Футбол“ и „ Народна 
шевица“ 

  
            На 01.06.2017г. се проведе   публична изява на клубовете „Езикознание за 
всички“ с ръководител  Недялка Урилска, „Малки мажоретки“ с ръководител Даниела 
Димитрова, „Арт ателие“ с ръководител Илина Вутова, „Математиката зная, със задачи 
си играя“ с ръководител Галина Билева, „Родна реч“ с ръководител Галина Билева, „ 
Математиката- разбера ли, ще е лесно“ с ръководител Мария Джингарова, „Футбол“ с 
ръководител Тодор Кушкиев и „ Народна шевица“ с ръководител Елена Мерджанова. 

Целта  е да се покаже резултата от труда на участниците в клубовете от Проект 
„Твоят час“. 

На 01.06.2017 г. учениците  от групите включени в проекта „Твоят час“  
показаха своите знания и умения, натрупани в часовете по програмата,  в публична 
изява пред родители и учители.                  . 
         Основната цел  на  учениците  с обучителни затруднения   беше  да споделят с 
присъстващите своите постижения, по пътя  към преодоляването на констатираните 
в началото на учебната година образователни дефицити по български език и 
литература  и математика. 
          Учениците демонстрираха как ученето може да се съчетае със  забавления и това 
да им донесе успехи.  

Членовете от клуб „ РОДНА  РЕЧ “ показаха завидни знания по правопис, 
пунктуация и представиха  драматизация на приказката „ Дядо и ряпа “ в съвременен 
вариант. 

 Изказаха се интересни мисли и поговорки за значението на книгата, мъдростта 
и силата на знанието, като водещи и ценни в живота на  човека. С особенна лекота, 
под формата на игра, работеха върху текст по Дора Габе, като имаха литературната 
задача да свържат правилно и в последователен ред частите на стихотворението 
«Обич».  

Всяко дете сподели  любимата си приказка и по блестящ начин описа своя  
приказен герой. Най-нетърпеливи бяха учениците при представянето на 
драматизацията на  приказката « Дядо и ряпа», където показаха ,че се забавляват от 
сърце. 

Учениците от клуб „ МАТЕМАТИКАТА ЗНАЯ, СЪС ЗАДАЧИ  СИ ИГРАЯ ! “ показаха 
знания и умения да прилагат на практика изучения материал чрез подходящи 
забавни задачи. В магическата кръстословица бяха скрити думи, които учениците 
трябваше да открият и да съставят изречения. Така си припомниха знанията  за 
главните части в простото изречение. По време на занятието се реализира 
междупредметната връзка между двата основни учебни предмета – български език и 
математика. 
      На 01.06.2017г. се проведе  третата  публична изява на клуб „МАЛКИ МАЖОРЕТКИ“ 
с ръководител  Даниела Димитрова.  
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      Със своят работа през учебната година учениците се научиха стилово и вярно да 
пресъздават танцовите комбинации и да имат добър синхрон при танцуването.Те 
демонстрираха усвоените танци ,,Тих бял Дунав'' и ,,От векове за векове''. 
      На 01.06.2017г. се проведе  първата  публична изява на клуб „ЕЗИКОЗНАНИЕ ЗА 
ВСИЧКИ“ с ръководител  Недялка Урилска.  
      Изявата  беше  под надслов: «Учим, за да успеем». 
      Те представиха драматизация на «Неразделни» на П.Славейков. 
      Показаха знания по правопис с различни упражнения, в които се изисква проверка 
на правописа на думата.  
      Задачи, свързани със синтаксиса, броя на сложните изречения в текст и видове 
сложни изречения. 
     Морфологичен и морфемен анализ на думите в изречение. 
     Учениците показаха, че се справят отлично с поставените им задачи. 
Запознаха аудиторията с интересни факти за известни писатели- « Неизвестни 
истории за известни писатели». Артър Конан Дойл, Джордж Байрон, Ърнест 
Хемингуей, Луис Карол, Чарлз Дикенс, Оскар Уайлд, Лев Толстой и Агата Кристи. 
       Участниците в клуб „Езикознание за всички“ показаха много знания и запознаха 
гостите с направените преразкази и тестове през годината. 
       На терена се разигра страхотен мач от малките футболисти към клуб „ Футбол“, 
подкрепен от въодушевена публика. Срещата протече под строгия поглед на  съдията, 
в лицето на г-н Кушкиев /ръководител на групата/. 
      Учениците от  група „Арт ателие“ участваха в представителна изява, на която 
изготвиха  колаж от снимки, които представиха работата на групата през годината. 
Всички присъстващи имаха възможност да работят заедно с учениците и да  
разгледат творбите на участниците , изготвяни през годината,  подредени в 
своеобразна изложба. 

На 01.06.2017г. се проведе първата публична изява на клуб „Математиката – 
разбера ли, ще е лесно!“ с ръководител Мария Джингарова. 

Целта е да се покаже резултата от труда на учениците, как  с работата си през 
учебната година са се подготвили за НВО и ,че математиката може да бъде забавна и 
увлекателна. 

Учениците запознаха аудиторията с интересни факти от живота на 
древногръцките математици Архимед, Евклид и Ератостен. Интересните занимателни 
и логически задачи приковаха вниманието на всички присъстващи. Беше изготвено 
табло за историята  на „арабските“ числа. 

На 01.06.2017г. се проведе  заключителната публична изява – Годишната 
продукция на клуб „НАРОДНА ШЕВИЦА“ с ръководител  Елена Мерджанова.  

В този ден децата показаха техниката «Квилинг» и «Торцевание»; бродираха 
мотиви от българска народна шевица; рисуваха върху керамика; тъкаха шарени 
черги. Родителите подкрепяха и се включваха с удоволствие в занятието на техните 
деца.  

За наблюдение и оценка на дейностите по проекта отговаря съветът „Твоят 
час“. В него членуват учители, родители, общественици и представител на общината. 
Съветът „Твоят час“ работи по определени правила, приети на учредителното 
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заседание. За всяко заседание се води протокол, който се съхранява при директора. На 
тях  присъстват и ръководителите на групите. Те споделят идеите си, както и 
очакванията за подкрепа и сътрудничество от страна на съвета, за ефективно 
реализиране целите на проекта. 

В проекта „Твоят час“ се включват и родителите. Активната им роля се 
забелязва още при изработването на анкетите. С тяхното съдействие се осъществи и 
избора на извънкласните форми. Определени часове от групите за занимания по 
интереси се водят от самите родители. Това е отразено в тематичните програми на 
учителите – ръководители на групи. Родителите  се включат и в организиране на 
годишните продукции на групите, на които децата ще покажат наученото, като 
демонстрират знанията и уменията си.             

На събитието присъстваха:  Г– жа Ваня Крайчева –Директор на ОУ «Хр. Ботев», 
много родители и представители на мониторинговия съвет «Твоят час» към 
училището – Даниела Димитрова, Надежда Найденова, Румяна Папалова, Бояна 
Букова, Станка Атанасова, Мариана Патишанова, Милена Гешева . 
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