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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. 

ДО 
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ 
BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“ 

 
 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ 
 
по 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 
 

за период от 01.06.2017 г. до 15.06.2017 г. 
 

Данни за училището, организирало публичните изяви 
Код по админ Име на училище Населено място Община Област 

1601203 ОУ”Христо Ботев” С.Дълго поле Калояново Пловдивска 

 

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви 
№ Наименование на 

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 Забавна граматика Представителна изява Р.Лилова «З» 

2 Обучителни затруднения по 
математика VІІ и VІІІ клас 

Математическо състезание М.Пенева «З» 

3 “Четенето лесно, писането лесно“ 

 

Представителна изява на 
учениците в извънкласна 
дейност за преодоляване на 
обучителни затруднения по 
БЕЛ 

Д.Борукова «З» 

4 Формация декорация Под ръководството на 
родители.Тема:Изработване 
на цветя от хартия 

П.Ганева «З» 

5 Формация декорация Изработване на покани. 
Представителна изява 

П.Ганева «З» 

6 Мажоретен състав Представяне на танц пред 
родители по повод 2-ри юни 

Станислава 
Папазова 

«И» 

7 Светът и ние с танци Представяне на танц пред 
родители по повод 2-ри юни 

Станислава 
Папазова 

«И» 

8 Работилница за уменията и 
сръчностите 

/представителна изява/ 

Изложба - базар за училищния 
празник 

Неда Ненова «И» 

9 Танцов състав Празник на училището Ангел Ненов «И» 
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10 Еко клуб Хепанинг в двора на 
училището – публична изява на 
учениците 

Стойна Делчева «З» 

* Обозначете в колоната «Тип» извънкласните дейности по интереси с «И», а извъкласните дейности за 
преодоляване на обучителни затруднения със «З». 
В таблицата добавете редове в зависимост от броя публични изяви, организирани за отчетния период. 

Данни за публичните изяви  

„Забавна граматика“ 
На 02.06.2017г.се проведе представителна изява на клуб „Забавна граматика“. 

Изявата бе свързана с патронния празник на училиюето и гости бяха родители, ученици от 

всички класове на училището.Гост на изявата беше и зам. кмета на община Калояново- Веселин 

Бонов.Учениците от клуба рецитираха стихове от Ботев и за Ботев.Част от тях взеха участие в 

пиесата „Троянска война“. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 
 

Обучителни затруднения по математика VІІ и VІІІ клас 
 

На 6.06.2017 г. в класната стая на VІІІ клас  се проведе представителна изява на групата  с 

обучителни затруднения по математика с  ръководител Мариянка Пенева.  Учениците от 

групата показаха наученото до момента.  Представителната изява се проведе като 

математическо състезание,при което учениците решаваха забавни и логически задачи. При 

направената  покана проявиха интерес и ученици от VІ и VІІ клас,които не участват в групата. 

Гости на състезанието бяха съученици , родители на участниците Таня Кунова и председателят 

на съвета „Твоят час” Нанка Ангелава. Като на всяко състезание имаше и победители-Ива 

Тананска ,Илиян Делчев и Ирен Гаръбски от VІІ клас,Георги Тотов от VІ клас,които не са от 

групата и Митко Христямов от VІІІ клас,който е от групата. Върху задачите се потрудиха и 

други ученици,които се справиха добре с повечето от задачите.На учениците им хареса 

проведеното математическо състезание и пожелаха и през следващата година да 

има.Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 
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Мажоретен състав 

Втората ни представителна изява на мажоретния състав бе на патронния празник на 
училището 2-ри юни 2017 г.Гости бяха както родители, така и представители на община 
Калояново, кмета на населеното място, колеги от други училища в общината и колеги от други  
общини.Мажоретния състав даде началото на празника ни и имаше главна роля в забавната част от 

празника. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности  ( ТВОЯТ ЧАС)–фазаІ". 

 

      
 “Светът и ние с танци” 

 
Втората ни представителна изява на»Светът и ние с танци»  бе на патронния празник на 

училището 2-ри юни 2017 г. заедно с мажоретния състав. Гости бяха както родители, така и 
представители на община Калояново, кмета на населеното място, колеги от други училища в 
общината и колеги от други  общини.Мажоретния състав даде началото на празника ни и имаше 
главна роля в забавната част от празника. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 

 
Танцов състав 
Цел на изявата: 
 Във връзка с патронния празник на училището, като част от общоучилищното тържество, 
учениците да представят пред родители и гости народни танци. 
 
 Тържеството се състоя на 02.06.2017г. в двора на ОУ «Христо Ботев», с. Дълго поле пред 
широка публика. Присъстваха учители, родители и близки на участниците, както и много други 
гости, представители на местната общност. 
 Учениците се представиха блестящо, много добре бяха подготвили танците, които 
изпълниха. Получените отзиви от всички присъстващи бяха изключително позитивни, 
благодарните погледи на публиката в края на изпълнението са неуспоримо доказателство за успеха 
и добрата подготовка на учениците. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 
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„Еко клуб“ 

 
На 8 юни 2017 г. се проведе публична изява на учениците от Еко клуба - хепанинг в класната 

стая, поради лошите метеорологични условия навън. Гости на събитието бяха ученици от 4, 5, 6 и 7 
клас,  учители от училището и родители. Учениците задаваха въпроси на публиката на тема 
здравосовен начин на живот, записваха на флипчарт отговорите им, обобщаваха ги и ги допълваха. 
Изготвили бяха интересна презентация, постери. Представиха по интересен начи пред всички 
какво са знаели/ не са знаели преди да се включат в клуба и какво са научили от заниманията си в 
него. Показаха много знания и умения, изказваха аргументирани мнения по въпросите за 
здравословния начин на живот и не само потърсиха, но и намериха последователи за своята кауза -  
да живеем здравословно. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 

Формация декорация 
 

На 07.06.2017г.се проведе представителна изява на клуб формация декорация.Учениците 
поднесоха ръчно изработени покани за учители и ученици по повод края на учебната година. 

На 14.06.2017г. се проведе среща на родителите от клуб формация декорация.Родителите се 
включиха в изработването на цветя от хартия .Работата беше в екип ученици-родители-учител 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 

„Работилница за умения и сръчности“ 

 
На 02.06.2017 г. Се проведе представителна изява на групата по интереси по проект «Твоят 

час». Всички гости на тържеството имаха възможността да се запознаят с готовите продукти от 

учениците. Много от тях си закупиха картчки. Изказаха възхищение от красиво изработените от 

децата неща. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 
      Дата: 16.06.2017 г.      Предал:Стойна Делчева 
         /име, фамилия/ 
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