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Публичните изяви в периода 04.11.2016 г. – 31.03.2017 г. 
 

1. Публична изява на тема „Значимостта на 1 ноември – Денят на народните“ на 
будители“ на група за дейности по интереси  Клуб „Патриоти“ .  

Целта на публичната изява е да се популяризира Денят на народните будители  и да 
се наложи схващането за тях, че те са тези духовни водачи, които прокарват път за 
свободното и суверенно развитие на България като държава. Пред част от учениците в 
спортното училище бе представена презентация, която разказва за делата на българи, които 
стават енигма за народа си. В изготвеното на презентация се включиха активно всички 
членове на клуба.  

 

 
 
2. Публична изява на тема «В приказният свят на Коледа» на група за дейности 

по интереси  «Аз и светът около мен» 
Учениците от пети клас, участници в клуб «Аз и светът около мен», взеха активно 

участие в подготовката за представителната изява «В приказният свят на Коледа». 
Подготовката започна в началото на месец декември. Изработиха коледна украса за класната 
стая, направиха картички, проучиха какви са традициите и как  се отбелязва празника в 
семейството им. С помощта на родители се изработиха сурвакници. На 21.12.2016 г. 
изработените картички и сурвакници бяха изложени на коледния базар в сградата на 
спортното училище.   

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. 

 

 
3. Публична изява на тема „Представяне на изготвените грамоти, покани и 

календари“ на група за дейности по интереси „Занимания в света на 
информационните технологии“. 

 Групатата за дейности по интереси „Занимания в света на информационните 
технологии“ е сформирана с цел повишаване на дигиталните компетентности на учениците 
с основен акцент придобиване на допълнителни умения за работа с приложни програми за 
компютърна графика.  

С програмата Рublisher, учениците изработиха календари за 2017 година. Във връзка с 
награждаването на 10-те най-добри спортисти на Спортно училище „Дръстър“ за 2016 
година бяха изработени покани за гостите, грамоти и поздравителни адреси за спортистите.  

На 15.12.2016 г. в залата на Община Силистра бяха показани изготвените от учениците 
в групата календари, грамоти и поздравителни адреси, които се връчиха от учителите по 
спортна подготовка, от директора  на 10-те най-добри спортисти, а спортист №1 получи 
своята награда от Кмета на Община Силистра.  
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4. Публична изява на тема  „Видове упражнения за трицепс“ на група за 

дейности по интереси „Фитнес и здраве“. 
На 11.02.2017 г. във фитнес залата на СК „Багаин“, гр. Силистра (приземен етаж на 

Дом на учителя) учениците от групата демонстрираха пред своите съученици и членове на 
спортния клуб правилното използване на различни фитнес уреди. 

Учениците отчетоха, че освен фитнес упраженията е необходимо да се спазват и 
придобият навици за здравословно хранене.  

 
5. Публична изява на тема „Представяне на картички за Свети Валентин“ на 

група за дейности по интереси „Занимания в света на информационните 
технологии“. 

На 14.02.2017 г. във фоайето на училището  учениците от групата представиха 
изготвените от тях картички за Свети Валентин.  

Емоциите бяха големи сред учениците, тъй като всеки от тях имаше възможност от 
предоставените картички да постави в определена кутия своята валентинка за любим човек. 

Изложбата с картички беше част от тържеството, организирано от ученическия съвет 
за отбелязване на Свети Валентин, в което се включиха всички ученици на училището.  
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6. Публична изява на група за дейности по интереси „Народни хора“ - Участие с 
народни хора в тържеството за отбелязване на патронния празник на Спортно 
училище "Дръстър". 

На 31.03.2017 г. Спортно училище „Дръстър“ отбеляза своя патронен празник. 
Своя представителна изява осъществи групата от клуб „Народни хора“ по проекта  с 

ръководител директора Петър Цветков. Изви се кръшно добруджанско хоро, в което 
спонтанно се включиха и част от присъстващите.  
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