
НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ 

БРОЙ 1 

 

 
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 “Да направим училището привлекателно за 

младите хора” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз  
 

От месец октомври 2012г. в VІІ ОУ „Панайот Хитов” – гр. Сливен започнаха дейности по национален проект „Да 
направим училището привлекателно за младите хора” 
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СЕКЦИЯ "ЕЗИЦИТЕ НА ЕВРОПА" 

 
Ръководител на секцията е г-жа Пенка Иванова, учител по английски език в 7-мо училище. Пред нас тя 
и учениците от групата разказаха, че учат различни европейски езици – немски, румънски, норвежки, 
датски и други. Госпожа Иванова е започнала проекта с голяма радост и ентусиазъм, тъй като това 
дава възможност на децата да общуват на различни и интересни езици и обогатява културата им като 
европейци. Дори някои от децата успяха да ни демонстрират знанията си по норвежки език, но все 
пак споделиха,че любимият им език остава английският, тъй като той е най-широко разпространен в 
света.  
 

                                                                 
 

 
СЕКЦИЯ "ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ" 
 
Секция "Здравословно хранене"  с ръководител Диана Георгиева включва теми, свързани със 
здравословния начин на хранене, който е необходим за всички хора. Г-жа Георгиева е убедена, че 

знанията, които придобиват децата в този клуб 
, ще им помогнат при правилния избор на 
храна, което е от изключителна важност за това 
да пораснат здрави и силни. Още повече, че 
учениците имат възможността да прилагат 
наученото в клас, като готвят вкусни и полезни 
ястия. 
 
Проведохме кратко интервю с госпожа 
Георгиева. 
 
Кои храни са здравословни ? 
 
Към здравословните храни може да добавим 
пълнозърнест хляб, месо, пловодове, 
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зеленчуци, риба, кисело мляко и разбира се, фибрите, които освен вкусни, са и много полезни. 
 
 
Как ще коментирате наднорменото тегло при децата, как да бъде избегнато ? 
 
Наднорменото тегло е резултат именно от неправилно хранене и често липса на спорт. Заседяването  
пред компютъра и хапването на апетитни хамбургери, води до напълняване. Децата не бива да пазят 
диети, тъй като те растат и  организма им има нужда от всичко.  Важното е да има повече движение, 
да се ядат храни с по-малко съдържание на мазнини  и да се ограничат до минимум захарните и 
тестени изделия. 
 
На въпроса какви са любимите им неща за хапване и какво е важно за менюто им, децата отговориха, 
че предпочитат броколи, смокини, кайсии, банани и др., като се стараят да избягват прекомерната 
употреба на сол. Споменаха, че любими са им и рибните деликатеси. 
 

 
АТЕЛИЕ "АЗ, ФОТОГРАФЪТ" 
 
Ателие "Аз, фотографът" е с ръководител г-н Гено Филипов. За себе си той казва, че фотографията и 
музиката са неговото хоби. Целта на клуба е да се отразяват училищни и извънучилищни 
мероприятия, да се запечатат интересни и вълнуващи моменти от света, който ни заобикаля. 
 
Господин Филипов споделя: "За децата е много интересно ,  тъй като освен че се запознават с 
различните видове фотоапарати, имаме часове, в които се учат да снимат, проявяват снимките 
си сами, обработват ги на различни програми. Това обогатява и подобрява компютърните им 
знания и умения. Оформя и мирогледа им, приучва ги да виждат красивото и естетическото в 
живота" 
 
Децата от трети клас, които съставят групата по Фотография, споделиха пред нас, че обичат да снимат 
най-вече пейзажи, но и хора. Харесва им, че се учат да работят с различни програми и да запечатват 
важни моменти и явления на природата. 
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АТЕЛИЕ "НАРИСУВАЙ СВЕТА ОКОЛО МЕН" 
 

 
В ателие "Нарисувай света около мен" с 
ръководител Мария Сярова, децата от начален 
етап пресътворяват света около себе си чрез 
форми и боички. На 19 декември 2012г. ателието 
имаше представителна изява, като специален гост 
бе художничката Атанаска Стоянов, която 
приветства усърдната работа на децата. 
Изложбата, която посетихме, беше посветена на 
цялостната работа на децата до сега. 
 
Г-жа Сярова: "Рисуваме на различни теми, като 
всяка една от темите е интересна и по свое му 
различна за децата. Като цяло рисуването 

развива фантазията на децата и способността им да мечтаят. Най-важното в този пленер  е  
те да се научат да виждат красотата около себе си, да я пресъздават и сами да създават 
такава." 
 
Повечето от учениците искат да станат именно художници, когато пораснат, да имат свои лични 
изложби и ателиета, в които да творят произведенията си. Споделиха, че е една от най-интересната 
тема за тях е била "Цветовете на музиката". Не пропуснаха да отбележат, че за да си добър художник, 
трябва не само талант, но и трудолюбие. 
 

   
 

 
СЕКЦИЯ "ТРАДИЦИ И ПРАЗНИЦИ" 
 
В секция "Традици и празници" с ръководител Евдокия Маркова ученици от седми клас изучават не 
само българските, но и друи интересни празници. На 08.02 секцията направи своята представителна 
изява, която имаше за цел да запознае учениците със сливенски участници в Руско-турската 
освободителна война. 
 
Г-жа Маркова: "Тъй като живеем в държава, населена от  различни етноси, смятам, че е от 
значение децата да познават културата и обичаите на тези етноси, а това от своя страна 
приучва  на толерантност и съпричастност към тях." 
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Учениците ни разказаха интересни неща за традициите и празниците при каракачаните, евреите и 
други народности. Показаха ни и първата арменска азбука. Всичката информация, която събират, 
децата представят в презентации. Петър ни разказа историята на самарското знаме.  
 

 
 

 
СТУДИО "ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО" 
 
В студио "Театрално изкуство" с ръководител Ваня Болградова се срещнахме с млади и талантливи 
актъори от четвърти клас. 
 
Проведохме кратко интервю с госпожа Болградова и някои деца. 

 
Защо избрахте да ръководите този клуб ? 
 
Г-жа Болградова: "От опит знаем, че в начален 
етап редовно се правят тържества по случай 
деня на мама, Коледа и други празници. Затова и 
след кратко колебание се спряхме именно на 
такъв клуб, който ще дава възможност на 
децата да се изявяват и то не само в  училище. 
Тъй като те определено притежават талант, 
който да покажат и с който да завладеят 
аудитирията." 
 

Къде и пред каква публика играете своите 
постановки ? 
 
Г-жа Болградова: "Постановките са съобразени с 
публиката ни. Предстои ни участие на празника 
на училището, който ще се състои на 21 март 
2013г. Там децата ще представят скеч, 
сюжетът на който ще запазим в тайна. Пред 
малчуганите от детските градини също ще 
направим постановки, които имат за цел да 
рекламират VІІ училище." 
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Смятате ли, че ставате за актьори и кои са любимите ви роли до сега ? 
Пламена: "Разбира се, че мисля, че ставам за актъор. Аз съм страхотна актриса. Предпочитам да 
играя лош герой, тъй като да влезеш в ролята на злодей е доста по-трудно от това да се 
превъплатищ в някой добър." 
 
Кои са любимите ви актьори ? 
 
Пламена:  "Стоянка Мутафова" 
 
Полина:  "Руслан Мъйнов, Кръстьо Лафазанов" 
 
Кои са последните постановки, които посетихте ? 
 
Полина: "Веселите ботуши на царя", "Палечка". Бяха много забавни и интересни." 
 

 
АТЕЛИЕ "ПРИКАЗЕН СВЯТ" 

 
Младите приказници от ателие "Приказен свят " ни пренесоха в един истински приказен  свят, когато 
посетихме представителната им изява в библиотека "Сава Доброплодни" на 26 януари 2013г.  под 
надслов "Обичам приказките", децата от ателието, с ръководител Галина Цветанова пресътвориха 
пред нашата камера магията на вълшебните приказки.  
 
Ето какво споделиха с нас госпожа Цветанова и 
децата. 
 
Защо е необходимо децата да четат и знаят 
приказки ? 
 
Г-жа Цветанова: "На първо място приказките 
възпитават, поучават и не на последно място 
забавляват. Благодарение на тях, децата 
опознават света около себе си и 
разграничават правилно естетическите  и 
морални категории. Ориентират се в 
представите си за добро и зло, учат се да 
мечтаят  и да се борят за мечтите си." 
 
С какво се занимавате в ателието ? 
 
Таня: "Съчиняваме приказки, изработваме книжки за оцветяване с любими приказни герои. Учим се 
увлекателно да разказваме приказки, защото умението да разказваш е цяло изкуство." 
 
Кой е любимият ви приказен герой ? 
 
Недялка: "Рапунцел. Тя е красива, добра и смела." 
Диан:  "Принцът от "Малкият принц". Понеже успява да се сприятели дори с лисица, добър е, 
любознателен и му се случват безброй интересни неща." 
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СЕКЦИЯ "КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ИГРИ" 

 
В секцията по "Компютърни презентации и игри" на госпожа Йорданка Стефанова ни беше 
изключително интересно да посетим, тъй като там на първо място ни озадачиха уменията на децата 
относно компютърните   технологии.  
 

В групата участват 10 ученици от ІV
a
 клас. Основната цел на работата в групата  е изграждане  на 

компютърни умения  и компетенции чрез работата в софтуерния пакет Comenius Logo  и програмите  
Power Point, Word, Paint, Movie Maker. Съвсем непринудено, под формата на игри, учениците усвояват 
работата в посочените програми. Крайният продукт, който те виждат под формата на презентации, 
книжки табла е важен стимул в тяхната работа. Темите на презентациите са съобразени с възрастовите 
особенности, в тематичните направления са заложени образователни и възпитателни цели. Часовете в 
групата се посрещат с изключителен интерес от децата и техните родители. 
 

    
 

 
СЕКЦИЯ "ЕКО-РАНИЦА" 
 
Госпожа Стефанова ръководи и секция "Еко-раница", също с ученици от четвърти клас. 
Ръководителката смята, че походите сред природата са прекрасен начин децата да "избягат" от  
висенето пред компютъра и бездействието, което довежда до понижаване на защитни сили на 
организма.  Разбира се, възпитанието в опазването на околната среда също  е важна задача, която 

цялото общество трябва да поставя пред 
подрастващите, защото равновесието в 
природата зависи изцяло от начина на живот, 
който ние изграждаме у децата си. Поради това 
основни цели на този клуб са:  

 Опазване чистотата на природните 
богатства на сливенския край чрез включване в 
националната инициатива "Да изчистим България 
за един ден";  

 Закаляване и укрепване  на физическото 
развитие на учениците чрез походите сред 
природата; 

 Възпитание  в дух на взаимопомощ. 
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Г-жа Стефанова:  "Походите сред природата са прекрасен начин децата да „избягат” от  висенето 
пред компютъра и бездействието, което довежда до понижаване на защитни сили на организма. 
Децата с огромна радост и желание участват в походите и инициативите на групата." 
 
 

СЕКЦИЯ "ВОЛЕЙБОЛ" 
 
В секцията по Волейбол на г-н Драгомир Димитров, няма да крием, също ни беше много забавно. 
Освен, че поиграхме заедно с отборите, с г-н Димитров си поговорихме за спорта, колко значим  е той 
за децата и какви са постиженията учениците от неговия клуб. 
 
Проведохме кратко интервю с г-н Димитров. 

 
Какво е спортът за Вас ? 
 
Повече от трийсет години се занимавам със спорт. 
Започнах с футбол, мечтаният спорт за всяко малко 
момче. Спортът е неделима част от живота ми, 
който формира не само характера, но и мирогледа 
ми за живота. 
 
Какво възпитава спортът у учениците Ви ? 
 
Дисциплина, чувство за взаимопомощ, двигателна 
култура, работа в екип. Той е предизвикателство да 
посрещне онези фактори  в нашето общество, 
които се наричат негативни явления, а именно 

тютюнопушене, алкохол и др. Той е онзи социален феномен, който единствен може да се 
противопостави и да помогне на хората да се справят с това. 
 
Имали ли сте участия и победи тази година с 
отборите Ви по волейбол ? 
 
Седмо основно училище се открои като 
неизменен фактор за спорта в гр. Сливен. 
Нашите ученици станаха първи на Общинския 
кръг от ученически игри 2012-2013г. и сега се 
подготвяме за Областен кръг. Бориха се 
достойно и достойно спечелиха. 
 
Зададохме и няколко въпроса на Симона и 
Дейвид от волейболния отбор. 
 
Как се запалихте по спорта и какво Ви дава 
той ? 
 
Дейвид: "Когато бях малък, стоях до вратата на физкултурния салон и гледах в захлас как играят 
по-големите ми съученици. Тогава разбрах, че това е моята страст." 
 
Симона: "Първо шест години тренирах джудо, след това реших да се насоча към колективен спорт, 
какъвто е волейболът. Тъй като можеш да разчиташ на съотборници. Спортът ме прави по-
дисциплинирана и ме поддържа винаги във форма." 
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Вярно ли е твърдението, че спортът пречи на ученето ? 
 
Симона: "Абослютно не пречи. Ако човек иска да поддържа високо ниво, винаги има начин. Който не 
учи по принцип, със или без спорт,  няма да започне да го прави." 
 

 
СЕКЦИЯ "ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ" И "ЗЕЛЕНИ 
АЛТЕРНАТИВИ" 
 
В секция "Туристически походи ", предвождана от г-жа Виктория Димова и в секция "Зелени 
алтернативи", чийто ръководител е г-жа Ралица Василева, искрено завидяхме на много от  местата, 
които са посетили нашите съученици. 
 
Г-жа Василева: "Целта ни е да създадем у децата по-голяма отговорност и инициативност за 
опазването на околната среда. Използваме идеите на децата по темата, или ние  им поставя 
задачи с екологична насоченост, в които децата се включват с ентусиазъм. Занятията ни се 
провеждат навън сред природата. Някои от тях са свързани с почистване на природен парк 
"Сините камъни", поставяне на хранилки за птички, опознаване на защитени растителни и 
животински видове. Учениците участващи в групата ще посетят и центъра за лечение на диви 
животни в гр. Стара Загора, за да се запознаят с тяхната дейност и да им помогнат с каквото 
могат. Част от занятията са свързани с озеленяване, поставяне на кошчета за разделно 
събиране на отпадъци, създаване на по-красив облик и удобство за игра и почивка в училищния 
двор." 
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ОБЩУВАНЕ ЧРЕЗ НАРОДНИ ТАНЦИ 
 
В клуба "Общуване чрез народен танц" на г-н Тончо Кисьов се насладихме на традиционни български 
танци. 
 
Ето какво споделиха г-н Кисьов и децата с нас. 
 
Г-н Кисъов, от кога се занимавате с танци ? 
 
Г-н Кисъов: "С танци се занимавам повече от трийсет и две години. Народните танци са моя 
живот. Любимото ми хоро е "Трите пъти". Децата танцуват с голямо удоволствие." 
 
Какво възпитават народните танци у 
децата ? 
 
Г-н Кисъов: "Мисля, че българският народен 
танц е една от традициите на народа ни, 
която ревниво трябва да бъде пазена и 
съхранявана и от младо, и от старо. Децата 
не трябва да забравят, че са българи и 
трябва да се гордеят с това. Фолклорът ни е 
богат и разнообразен, в песните и танците 
ни е запечатан не само празникът, но и 
делникът на българина." 
 
Кои български хора са научили до сега и кога ще ни ги демонстрирате ? 
 
Томислава: "Касапско хоро, Право хоро, Ръченица, Бяла роза, Елено моме и др." 
Александра: "На празника на училището ще бъде първата ни изява за тази година." 
 

 
СЕКЦИЯ "МОДЕРЕН БАЛЕТ" 

 
Докато сме на танцувална вълна, ще кажем, че не пропуснахме и 
малките дами от секцията по "Модерен балет " на Силвия Терзиева. 
Останахме очаровани от уменията на децата и танците, които те 
изиграха специално за нас. Повечето от тях споделиха, че искат да 
станат професионални танцьори и като пораснат да се занимават с това. 
Разбира се, една от любимите им песни на която имат танц е известната 
"Гангмен стайл".  
 
 
Г-жа Терзиева: "Занимавам се с танци от 15 години, те са мое хоби и 
работа. Танците учат децата на дисциплина, гъвкавост, поддържат 
тонуса им и определят критериите им за музикална култура." 
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СТУДИО "АЗ, РЕПОРТЕРЪТ" 
 
В нашето студио с ръководител г-жа Звезделина Чаушева ние се учим да правим интервю, да 
произвеждаме новини за нашето училище, да отразяваме дейности и мероприятия, свързани с живота 
в него. Изключителен интерес ни доставя ролята на репортери и редактори, докато списвахме този 
вестник. С нетърпение очакваме да влезем и в ролята на говорители. Очаквайте следващия  брой на 
училищния вестник, който ще бъде изключително атрактивен и забавен.  
 

    
 
Ние, учениците от студио "Аз, репортерът" се опитахме в този брой на нашия вестник да направим 
една панорама на всички извънкласни форми на занимание по проект "Успех". С удоволствие 
разказахме за своите съученици и учители и работата им по проекта в избраната от тях сфера. От своя 
страна, ние ви показахме как се справяме в сферата на журналистиката. Макар че все още ни липсва 
опит, старание и амбиция имаме. Надяваме се това да е проличало именно от тази наша дебютна 
представителна изява.  
 
Нашият екип се състои от: 
 
Репортери: 

 Николина Кръцова - V
а
 

 Божидар Андонов - V
б
 

 Дияна Димитрова - V
в
 

 Екатерина Костадинова - VI
б
 

 Надя Желева - VI
б
 

 Жана Дондукова - VI
б
 

 Даниел Пейчев - VI
б
 

 Денис Георгиев - VII
a
 

 Томи Тончовски - VIII
a
 

 
Редактор: 

 Звезделина Чаушева 


