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Публичните изяви 

 

за периода 01.11.2017- 01.01.2018 година 
 
Изяви на група за дейности по интереси „ Аз и светът около 
мен“ 

                 

15 ученика от пети клас на Спортно училище «Дръстър», гр. Силистра , участници 

в клуб «Аз и светът около мен» взеха активно участие в подготовката за 

представителната изява «В приказния свят на Коледа». Подготовката започна в 

края на месец ноември с посещение на Етнографския музей. Проучиха какви са 

традициите и как се отбелязва празника в семействата им. Изработиха коледна 

украса за класната стая и направиха картички. С помощта на родители, учениците 

изработиха сурвакници. Направените картички и сурвакници бяха предложении на 

коледния базар организиран в нашето Спортно училище «Дръстър».   

 
    

  
 

http://www.eufunds.bg/


                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 
Изяви на група за дейности по интереси „ Скаути в действие“ 

Целта на публичната изява « Оказване на долекарска първа помощ- демонстрация» 

бе да провокираме интереса на участниците в клуба по интереси «Скаути в 

действие» , както и на останалите ученици в училище / към начина на оказване на 

първа до лекарска помощ в градски полеви условия. В публичната изява, която се 

проведе на стадион «Луи Айер», гр. Силистра участваха всички ученици , 10 на 

брой, които са в групата по интереси «Скаути в действие». На изявата присъстваха 

15 наблюдаващи ,участници в други групи по проекта и колеги. Учениците се 

справиха отлично и с желание при самата демонстрация. Те провокираха интереса 

на гостите и ги поканиха за участие в демонстрациите. Групата от «Скаути в 

действие» се научеха какви са начините за оказване на първа долекарска помощ. 
 

   

Изяви на група за дейности по интереси „Занимателен английски“ 
 

Целта на публичните изяви на клуба по интереси «Занимателен английски» бе да 

провокираме интереса на учениците /и на участниците в «Твоят час», и на 

остнаналите ученици в училище/ към празника «Вси светии» и по този начин да 

получат допълнителни страноведчески знания за държавите, чийто език изучават 

като първи чужд език. А с работата по второто табло целяхме учениците и 

учителите ни, както и гостите на училището да се забавляват, научавайки за 

странни обичаи от целия свят, свързани с Коледа и посрещането на Нова година. 

Децата с интерес търсиха и представиха информация и за имената на Дядо Коледа 

в различните държави. 

                    Таблата изготвихме в компютърен кабинет №2 в училището, където се 

провеждат сбирките ни. За да ги подготвим, изчетохме много материали и ни беше 

много трудно да подберем само част от тях. Представихме ги на входа на 

училището преди съответните празници. Таблото за Нова година бе харесано и 

много обсъждано и децата си го занесоха да украси и Новогодишния ни 

благотворителен базар.  
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