
„Християнство – православие“ 

група за занимания по интереси – 

първи клас, 2021/2022 г. 

 

В групата по занимания по интереси – „Християнство – православие“ участват 20 

ученици от I „а“ клас. 

 Учениците опознават християнството. Имат знания за морални ценности и 

толерантност. Научават интересни факти за християнската религия, а също така и за 

най-големите празници и обичаи на православната църква. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 град Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, e-mail: su_samokov@abv.bg 

тел.: директор 0893615096, деловодство 0884965483, счетоводство  0884063724 

 

Дейност на групата за занимания по интереси 

„Математическо приключение“ – I „а“ клас 

2021/2022 учебна година 

 

         Заниманията в групата по интереси - „Математическо приключение“ започнаха на 

11.10.2021 г. и ще продължат до 27.05.2022 г. – 72 уч. часа. Участие в групата взеха 

всички 23-ма ученици от I „а“ клас, като при голяма част от тях заложените в програмата 

цели бяха постигнати. А чрез прилагането на различни математически игри и 

използването на електронни сайтове у учениците се изгради интерес за занимания с 

математиката, а също така се формира  и положителна мотивация за нейното изучаване.  

         В часовете за занимания по интереси първокласниците на практика затвърдиха 

получените базисни знания, умения и отношения в областта на аритметиката и 

геометрията и усвоиха необходимите умения за учене, за боравене с информация, за 

общуване и за развитие на интелектуалните им качества. 

        В края на дейността на групата бяха постигнати следните резултати: 

първокласниците умеят да извършват аритметичните действия събиране и изваждане с 

числата до 20 без и с преминаване; намират неизвестен компонент, като използват 

връзката между действията събиране и изваждане; решават текстови задачи с едно и две 

пресмятания, като моделират с числови изрази ситуации, описани с отношенията „с ….. 

повече от …“ , „с …… по-малко от…..“; съставят кратки текстови задачи по дадени 

параметри; умеят да извличат кратка информация от таблици и диаграми, а също така и 

да решават логически задачи. Имат формирани начални умения за работа в група, водене 

на диалог, обсъждане на мнения и предложения за решаване на дадена проблемна 

математическа ситуация.  Проявяват съобразителност и инициативност. 

         В резултат от допълнителната подготовка в часовете за занимания по интереси през 

учебната година, много от учениците взеха участие в няколко математически състезания: 

„Математика без граници“ – есен, зима и пролет; „Европейско кенгуру“ и „Аз и числата“ 

и постигнаха отлични резултати. 

                                                                                                 Изготвил: Магдалина Иванова 

                                                                                                        /ръководител на групата/ 

       

                                  „Математика без граници“ -зима,  2022 г. 
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                                    „Математика без граници“ – пролет, 2022 г. 

                                       

 

 

 

 

 

              „Аз и числата“ – единадесет ученици с максимален брой точки – 50. 



                        

 

„Открий цветето ми“ - Математическа игра със състезателен характер, чиято основна 

цел е  затвърждаване и усъвършенстване  на устното смятане при първокласниците. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     град Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,  
     деловодство  0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg 

 

                                       

 Група по интереси „Млади природолюбители“ – 3 клас 

Направление- Екологично образование и здравословен начин на живот 

 

      Групата  „Млади природолюбители“ започна заниманията  си на 11.10.2021 г.  и  

продължи до 13.06.2022 г. - 80 ч.  В нея  участваха  всички 28 ученици от III клас. 

Целите на програмата  до голяма степен са изпълнени: формиране на екологична 

култура, създаване на нагласи и умения за отговорност, толерантност към природата. 

Развитие на познавателни, творчески и обществени активности на учениците в процеса 

на екологичната дейност. Формиране на знания, умения и навици за здравословен 

начин на живот. 

     По забавен и интересен начин учениците задълбочиха знанията си за природата, 

придобиха  нагласи и умения за отговорно отношение към нея. На практика прилагаха 

наученото в  часовете по Човекът и природата, в състезания като „Аз природата и 

светът“, при  проучване по въпроса „  Кои от следните екологични проблеми Ви 

притесняват най- много:з амърсяването на въздуха, на почвата или на водата?, в 

изпълнението на класни проекти като „Мога да помогна на планетата Земя“ , „Защо 

водата е толкова важна?“ , „ Моят домашен любимец ме прави по- добър“.      

Третокласници взеха  активно участие в дискусия на тема „ За колко време може да се 

разградят отпадъците?“ и осъзнаха ползата от разделното събиране на отпадъците не 

само в училище, но и в домовете им.   

Малките природозащитници проведоха двудневна акция през есента за поставяне на 

хранилки и къщички в училищния двор и парк „Лаго“.  Активно участваха в разделното 

събиране на отпадъци в училище и реализирара изработване на кошнички с цветя от 

рециклирани материали. 

         Работата в групата на младите природолюбители повиши интереса и мотивира  

третокласници да участват в занимания за природата, формира  положително 

отношение към нея, разви уменията им за самостоятелна работа и работа в екип, 

предизвика желанието им за активно участие в екологични дейности, формира интерес 

и навици за здравословен начин на живот.   

                                                                                                     Изготвил:А. Механджийска                                                                                                                                                                                                                       
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Група по занимания по интереси  „Забавна математика“ IV”а“ клас 

През учебната 2021/2022г. в групата по занимания по интереси участваха 25 ученици. Чрез 

забавни дейности и игри, като: играта „Танграм“, рисуване чрез геометрични фигури, решаване 

на судоку и др. математически ребуси;  търсене на приложенията на математиката в различни 

други сфери и в изкуството, учениците повишиха своето логическо и пространствено мислене, 

прилагаха наученото в учебните часове в различни реални ситуации. Развиваха 

математическите си умения, креативността си, съобразителността, показваха, затвърждаваха и 

надграждаха своите знания. Мотивираха се за придобиване на повече математически знания и 

за повишаване на интереса към предмета. 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Група за занимания 

по интереси 
 

„Малък репортер“ с V „б“ клас и 
 

група за занимания по интереси „Журналистика“ с ученици 

от VIII“а“ клас 
 

за периода октомври 2021 г. - юни 2022 г. 
 

За учебната година двете групи за занимания по интереси изпълниха 

поставените си задачи и издадоха 3 броя от училищния вестник, който сами нарекоха 

„Паисиевци“. Във всеки от броевете учениците се изправяха пред предизвикателства- 

да надграждат уменията си, като вземат интервю, 

пишат репортажи и статии, снимат и оформят печатното издание. Вестниците 

могат да бъдат прочетени в електронен вариант на сайта на училището  

https://susamokov.bg/ в раздел „Актуално“. 

 

 

 

Учениците от двете групи посетиха 

националната телевизия bTV, където се 

запознаха с работата на репортерите и 

водещите. 

 

 

 

Голяма награда за клуб 

„Журналистика“ бе участието в 

етния лагер по медийна грамотност 

по програма „К:Л:А:С“ на Фондация 

„Европейски институт“ и СБУ в гр. 

Хисаря. Там учениците под 

наставничеството на професионални 

репортери и оператори приложиха 

на практика своите умения, 

придобити през годината. 

 

 

 

https://susamokov.bg/


 

Дейности по интереси 

Група - ,,Пъстра мозайка‘‘ 

 

През учебна година учениците от 6б и 7а клас се занимаваха по 

интензивно със свиренето на музикален инструмент- тамбура. 

Часовете през първия учебен срок бяха отлагани, поради епидемичната 

обстановка, което доведе до изоставане при усвояването на материала.  

Учениците от 6,,б‘‘ клас имат  значителен напредък, тъй като имат 

занимания още от миналата учебна година. Занимавахме се както с 

теория, така и с практика.. Учениците от 6 клас се запознаха с 

характерното за инструмента свирене на две струни. Развитието им 

преминаваше в различни степени. Някой  се справяха по- бързо с 

поставените задачи , други им трябваше повече време за усвояване на 

материала. В репертоара на учениците има пиеси както в равноделен , 

така и в не равноделн размер 2/4 , 5/8, 7/8б  който бяха по лесни за 

изсвирване . Такива песни са: ,,Изгубила веселинка‘‘- размер 2/4  ; ,,Мома 

се в гора изгуби‘‘- 2/4, ,,Седнало е Джоре дос‘‘ и  ,,Китчице, буйна лобода‘‘ 

и др.. Започнахме разчитането  на ,,Пайдушко хоро‘‘, което е първото в 

не равноделен размер. 

 



 

 

 

 

Учениците от 7,,а‘‘ клас имат по- голям напредък , защото с тях имаме 

занятия от две години. Часовете преминаваха с лекота, защото 

учениците показват голям интерес и са отговорни към заниманията.С 

учениците от 7ми клас се занимаваме предимно с разучаването на хора 

в различни музикални размери, отколкото песни, които са характерни 

за по началното изучаване на инструмента. 



 Хора , с които се запознаха учениците са - ,, Ръченица‘‘- размер 7/8 и 

,,Копаница‘‘-  размер11/8 .При заучаването на нова мелодия или хора са 

ни необходими  между 2 и  4 учебни часа, в зависимост от сложността 

на мелодията. Учениците продължават със свиренето на две струни , 

така наречените ,,Пирински мелодии‘‘ . 

Часовете на групата ,,Пъстра мозайка‘‘ преминават приятно, 

интересно и удовлетворяващо, както за учениците така и за мен.  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                  „ЗНАМ И МОГА” 

група за дейности по интереси 

VII „б” клас, 2021-2022 година 

 
       В началото на учебната година бе сформирана група за дейности по интереси с 

основна цел затвърждаване на знания и умения и придобиване на езикови и 

комуникативни компетентности чрез: 

 - проектни дейности;  

 - езикови изследвания, съобразени с възрастовата специфика на учениците; 

- занимателни езикови игри; 

      В групата участват 14 ученици, за които очакваният резултат в края на годината бе 

умело и съзнателно  да прилагат на практика езиковите норми и придобитите знания.  

     Според заложените дейности в програмата участниците трябваше да създават 

медийни текстове, които умело да презентират пред съучениците си. 

 

          

 

     Чрез изследователския проект „Ловци на грешки“ те трябваше да откриват 

езиковите грешки навсякъде – в магазина, в интернет, в социалните мрежи и др. По 

този начин на практика се научават да прилагат своите знания за езиковите норми, да 

редактират свои и чужди текстове. Резултатът от този проект бе представен в 

специално подготвена презентация пред директора на училището, учители. В края на 

занятието всички ученици се включиха  в Езиково състезание на тема "Написаното 

остава. Пиши правилно!", в което демонстрираха на практика своята езикова култура и 

получиха Езикови паспорти с печати. 

          

                                                                                                Ирина Копаранова                                                                                                  

 

 

 


