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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)“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 
 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ 

 

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  01.12 2017 г. до 22.12 2017 г. 

Данни за училището, организирало публичните изяви 

Име на училище Населено място Община Област 

ОУ“Димитър Талев“ Пловдив Пловдив Пловдив 

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви 

№ 
Наименование на 

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1.  
Информационни 

технологии 

" Коледа" - изработване на 

поздравителна картичка - 

представителна изява 

Марияна 

Острева 
«И» 

2.  Баскетбол Игра по отбори Диана Ботева «И» 

3.  Родолюбие 
Представителна изява - 

Обредни хлябове. 

Марияна 

Острева 
«И» 

4.  Танцов театър 
Продукция – представителна 

изява 

Венцислава 

Еленска 
«И» 

5.  Природни науки 
Благотворителен Коледен 

базар. 
Вера Шопова «И» 
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Данни за публичните изяви на групите: 

№ 1. Данни за публичната изява на групата по интереси „Информационни 

технологии“ 

 Ръководител: Марияна Острева  

 Тема: " Коледа" - изработване на поздравителна картичка 

 Дата: 6.12.2017 г. 

 

Изложени бяха 

многообразни 

електронни картички с 

приложени различни 

дигитални ресурси, 

съобразени с възможностите 

на учениците. 

 

№ 2. Данни за публичната изява на групата по интереси „Баскетбол“ 

 Ръководител: Диана Ботева 

         Тема: Отборна игра 

 Дата: 9.12.2017 г. 

   

Първо място на общинско ниво на 

ученически игри баскетбол. Пожелаваме им 

много спортни постижения. 

 

№ 3. Данни за публичната изява на групата по интереси „Родолюбие“ 

 Ръководител: Марияна Острева  

         Тема: Обредни хлябове 

         Дата: 22.12.2017 г. 
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Участие взеха както учениците от групата, така и техните майки и баби. Целите бяха 

няколко: 

Учениците  да обогатят своите знания как се празнува Коледа и Нова Година; да избират не 

само подходящи, но и здравословни рецепти; 

Работа в екип. 

Купувайки изработените вкусотийки, в благотворителността се включиха ученици и 

учители от цялото училище, както и родителите.  

 

 

№ 4. Данни за публичната изява на групата по интереси „Танцов театър” 

 Ръководител: Венцислава Еленска  

         Тема: Продукция 

          Дата: 14.12.2017 г. 

Празникът премина емоционално. Учениците показаха, че са талантливи, 

трудолюбиви и всеотдайни. Пожелаха им здраве, щастие и весели празници. Заслужиха 

аплодисменти  и признание. 
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№ 5. Данни за публичната изява на групата по интереси „Природни науки“ 

 Ръководител: Вера Шопова  

         Тема: Благотворителен базар 

         Дата: 22.12.2017 г. 

  

 

 

          

Гости на 

изявите бяха 

родители и 

педагогически 

спициалисти.Децата заслужено получиха 

аплодисменти и адмирации за нестихващия си 

ентусиазъм и детски порив за изява ! 

 

 

Дата: 22.12.2017 г.      Протоколирал: Иванка Найдева 

                                                                                     Председател на Съвета «Твоят час» 
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