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1. Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в
тематичните направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика",
"Технологии":

● участие в математически състезания;
● ежегодно включване на учениците от началния етап в Европейската седмица на

програмирането и в Часът на кодирането чрез забавни игри, състезания, срещи с
програмисти и др.;

● дейности за Деня на Земята;
● изработване на къщички и хранилки за птици;
● изработване на изделия от рециклирани материали за Коледа, Първи март, Великден.

2. Дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора на
възможности за обучение и професия:

● среща-разговор с лекар, ветеринарен лекар, пожарникар, полицай, готвач;
● посещение в редакциите на вестник, радио и телевизия във Велико Търново и

запознаване с естеството на журналистическата професия (за учениците от 4. и 5. клас);
● Пътят на книгата – посещение на печатница;
● посещение на Районен съд - Велико Търново – запознаване с работата на съдията и

начина на протичане на съдебния процес (за учениците от 4. и 5. клас);
● Български занаяти – среща с майстори-занаятчии; запознаване с тъкачество, бродерия,

със значението и изработката на българските шевици; демонстрация и посещение на
изложба по темата.

3. Тематични направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в
училището:

http://www.prsvt.org


3.1. Занимания по интереси в ГЦОУД:

● Първи клас:

Понеделник – Занимателна математика (Тематично направление “Математика”)

Вторник – Социално-емоционално учене (Тематични направления “Гражданско образование”)

Сряда – Технологии и творчество (Тематично направление “Технологии”)

Четвъртък – Приятели на книгата (Тематично направление “Изкуства и култура”)

Петък – Медийна грамотност - празници, традиции и обичаи (Тематично направление
”Дигитална креативност”)

● Втори клас:

Понеделник – Математиката лесна и интересна (Тематично направление ”Математика”)

Вторник – Социално-емоционално учене (Тематични направления “Гражданско образование”)

Сряда – В света на литературата и изобразителното изкуство  (Тематично направление
”Изкуства и култура”)

Четвъртък – Медийна грамотност - празници, традиции и обичаи (Тематично направление
”Дигитална креативност”)

Петък – Технологии и творчество (Тематично направление “Технологии”)

● Трети клас:

Понеделник – Медийна грамотност (Тематично направление ”Дигитална креативност”)

Вторник – Забавна математика и развиващи игри (Тематично направление ”Математика”)

Сряда – Изкуства и технологии (Тематични направления “Технологии”)

Четвъртък – Необятният свят на литературата, историята и традициите (Тематично направление
”Изкуства и култура”)

Петък – Социално-емоционално учене (Тематични направления “Гражданско образование”)

● Четвърти клас:

Понеделник – Медийна грамотност (Тематично направление ”Дигитална креативност”)

Вторник – Занимателна математика (Тематично направление ”Математика”)

Сряда – Технологии и творчество (Тематични направления “Технологии”)

Четвъртък – Приятели на книгите, историята и традициите (Тематично направление ”Изкуства и
култура”)

Петък – Социално-емоционално учене (Тематични направления “Гражданско образование”)

3.2. Занимания по интереси с национално финансиране:



● Тематична област: Гражданско образование, тематична подобласт: Емоционална
интелигентност – клуб "Добродетелност";

● Тематична област: Математика, тематична подобласт: Математическа логика – клуб
"Математическа академия";

● Тематична област: Математика, тематична подобласт: Приложна математика – клуб
"Математиката може да е лесна";

● Тематична област: Математика, тематична подобласт: Математическа логика – клуб "В
света на математиката”;

● Тематична област: Природни науки, тематична подобласт: Физически, химически и науки
за земята - клуб “STEM обучението в природните науки”

4. Общоучилищни дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси,
за популяризиране на постиженията им:

● тържества за Патронния празник на училището, закриване на учебната година и др.;
● дейности от годишния план на училището;
● общоучилищни изложби, свързани с различни празници и инициативи;
● тържества в 1. клас - Празник на математиката, Празник на буквите, Годишно тържество

за завършване;
● клуб “Математиката може да е лесна” и клуб “Математическа академия” - участие в

математически състезания на училищно, общинско, областно, национално и
международно ниво - “Европейско кенгуру”, “Иван Салабашев”, “Математика без
граници” и пр.

● клуб “Добродетелност” - заедно с родителите - Ден на християнското семейство;
пресъздаване на Бъдни вечер, Рождество Христово; поднасяне на цветя на паметника на
Васил Левски и рецитал; пресъздаване на традициите за празниците Благовещение,
Лазаровден и Възкресение Христово; участие в градското тържество за Богоявление
(Йордановден); Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета
и култура и на славянската книжовност; Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата и
независимостта на България.

● Отбелязване на Световния ден на гората - 21 март, Световния ден на водата - 22 март,
Световния ден на Земята - 22 април и др.

5. Междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на
постиженията на учениците:

● участие в организирани от Община Велико Търново дейности;
● популяризиране пред други класове на творческата дейност - рецитали, драматизации;
● представяне на възстановки на празници от празнично-обредния ни календар;

● участие в инициативи на РИОСВ, РЗИ, БД “Син флаг” и др.

6. Групи – ученици в тях, ръководители:

6.1. ГЦДОУД:

● ГЦДО, 1.а клас –  23  ученици, ръководител Иглика Иванова;
● ГЦДО, 1.б клас –  23  ученици, ръководител Георги Тодоров;
● ГЦДО, 1.в клас –  23  ученици, ръководител Нели Чирпанова;
● ГЦДО, 2.а клас –  22  ученици, ръководител Любов Миткова;
● ГЦДО, 2.б клас –  21  ученици, ръководител Ася Великова;



● ГЦДО, 2.в клас –  21  ученици, ръководител Татяна Филева;
● ГЦДО, 3.а клас –  25  ученици, ръководител Деян Генчев;
● ГЦДО, 3.б клас –  21  ученици, ръководител Надежда Миткова;
● ГЦДО, 3.в клас –  24  ученици, ръководител Елена Апостолова;
● ГЦДО, 4.а клас –  21  ученици, ръководител Ивайло Божков;
● ГЦДО, 4.б клас –  22 ученици, ръководител Лилия Каменова;

● ГЦДО, 4.в клас - 21 ученици, ръководител Марияна Митева;

6.2. Занимания по интереси с национално финансиране:

● клуб "Добродетелност" – …….. ученици: ръководител: Стефан Ангелов;

● клуб “Математическа академия“ - …ученици, Десислава Филипова

● клуб “Математиката може да е лесна” - …..ученици, Десислава Филипова

● клуб “В света на математиката”- ….. ученици, Б. Даалиева

● Клуб “STEM обучението в природните науки” - ….. ученици, Анелия Николова


