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Спортна секция „Спортуваме за 
здраве” постави началото с щафетни 
игри с носене и подвижни игри. На 

13 .12.2014 год. учениците играха под-
вижни игри за баскетбол , щафетни иг-
ри със скачане и участваха в дискусия 
на тема:,,Как да мотивираме детето си 

да спортува” 

Студио ,,Танцувай с мен”танците имат въз-
питателно въздействие върху малките учени-
ци.Учат ги на родолюбие и уважение към тра-
дициите на нашия народ.Учениците се запоз-
наха с основните елементи на българските на-
родни танци и с дейността на известни фолк-

лорни ансамбли. Започнахме разучаването 
на ,,Танц на калинките”.Затвърдиха детски 

танц ,,Ало,ало слънчице”. 

Започна дейността на клуб „Сръчко” с 
весело парти , изработване на  весел кло-
ун от хартия, екомоливник за училище и 
корабче за апликация от хартия, кибрите-

на кутийка и дървено шиш-
че.Изработването на моделите развива 

фината моторика на децата. 

       Клуб ,,Славейче” започна с припомня-
не основните изисквания за правилна певчес-
ка стойка, изпълнение в подходяща динами-
ка,темпо и щрих в съответствие с характера 
на музиката. Осъществи се индивидуално и 
колективно изпълнение. Започна разучаване 
на текста на песните ,,България” и Ало, ало, 
слънчице”. Цялостното осъществяване на 

дейността е насочено към формиране на уме-
ния за внимателно проследяване на мелодия-

та и потребност за общуване с музиката. 
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Клуб ,,Детски свят” работи за насър-
чаване и подкрепа на децата в процеса 
на социализация и утвърждаването им 
като достойни граждани, проявяващи 

високо гражданско съзнание. С голямо 
желание дискутираха по темите залегна-
ти за месец декември - “Правото да бъ-
деш различен”, “Ако всички сме еднак-

ви”, “Защо е важно да имаме име”. 

Ателие „Работилница-шарено училище” 
започна работа по изработването на 3D 

картички, различни варианти. Учениците 
работят с голямо желание и старание и изг-
раждат усет към красивото и естетичното и 
умения да работят чисто и прилежно. Рабо-
тата на ателието през месец декември про-
дължи с рисуването на картина-акварел на 

тема „Есен”.   

 Клуб „Компютърко”  работи за запознаване с компютъра и неговите 
възможности за по- леко и приятно решаване на задачи по математика,  изуча-
ване на букви и писане на думи с тях. В програмата на занятията през този ме-
сец бяха включени игри, с които децата упражняваха уменията си за „влачене” 
с постоянно натиснат ляв бутон на мишката /”Мишлето Мики” „Опашката на 
Мики”/. Най – забавни за децата бяха игрите „Товарен влак” и „Думи”. Рисун-
ките на тема „Коледа” много въодушевиха малките художници, може би зато-
ва, защото „Компютърко” им бе помогнал и те трябваше да оцветят и само да 

дорисуват картината. Разбраха, че Компютърко е добър помощник , само тряб-
ва да се сприятелиш с него. 
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Работата в клуб “В света на книгите” 
започна с представяне на книги и техни-

те автори: “Красавицата и звяра”, 
“Аладин”, Покахонтас”.Запознаха се с 

особеностите на превода и работа с анг-
ло-български речник. Четенето по роли, 
изработването на илюстрации и работа-

та по групи достави удоволствие на 
всички. 

Секция „Хандбал” проведе своето първо занятие 
в зала „Никола Петров” гр. Г. Оряховица. Там се 
проведе турнир за купа „Г. Оряховица”. Момиче-

тата победиха „Етър” В.Търново и „Левски” 
Стражица и заеха първо място. Момчетата побе-
диха и загубиха по една среща и заеха второ мяс-
то. Всички получиха медали и купи и се запозна-

ха и вече имат  много нови приятели. 
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“Сръчни ръце” 

Учениците от клуба изработиха  

висящи  украшения от хартия за 

украса на стени и 

тавани .Започнахме да изработваме 

кройки  на поли и възглавнички от 

хартия ,които ще използваме за 

разкрояване на платовете. 

Клуб “Седмото изкуство” се запозна 
с раждането и развитието на киното 
като изкуство в Европа и в Бълга-

рия. Богат документален и филмог-
рафски материал допълни инфор-

мацията на младите киномани. 
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“Забавна математика” 

“АРТ-Успех” 

Клуб “Забавна математика” откри 
своята дейност със състезателна 

игра между четири екипа. Млади-
те математици показаха съобрази-
телност, бързина  и логическо мис-
лене при решаване на сложни за-

дачи. 

Клуб “АРТ-Успех” се за-
позна с видовете техники, 
които ще се използват, въ-
веждащи рисунки-скици 

от натура - пастелна техни-
ка. 
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Клуб “Мелпомена” ще се 
запознае с образци на теат-

ралното изкуство, ще се изя-
вяват в драматизации, ще 

комуникират на български 
език, ще развиват артистич-

ни умения. 

“Вълшебство” 

Клуб “Вълшебство” започна 
изучаването на историята на 

Русия, празниците и обичаите 
и традициите в необятната 

руска земя.  
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“Училищен сървайвър” 

“Мозайки” 

Клуб “Училищен сървайвър” се за-
позна с правилата за работа чрез пре-
зентацията “Опасности в планината и 
предпазване от тях, планинска марки-
ровка”. Проведоха първият си излет 

до местността “Бабенец”, където усво-
иха умения за оцеляване в околната 

среда. 

Клуб “Мозайки започна своята дейност 
с разясняване какво е проложно из-

куство,видове мозайки и тяхното приложение. 
Разгледаха произведения на изкуството в ин-
тернет. Запознахме се с техниката на изработ-

ване на мозайки. 
Подбрахме и уточнихме проектите за 

самостоятелна работа.  
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Клуб “Херодот” постави нача-
лото с “Relata refero” - събиране 

на информация за легенди и 
предания от родния край, за да 
създаде “Опаченски дробенче-

та” - сборник . 

“Херодот” 

“Еколог” 

Клуб “Еколог” ще посвети своята рабо-
та на мотото “Да дадем своя принос за 

здравето на Земята”. С призивът 
“Стъпвай леко по Земята” младите еко-
лози напомнят, че не притежаваме Зе-
мята, а й принадлежим. Всичко зависи 

от нас, всичко зависи от теб. 
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“Футбол” 

Клуб “Футбол” събра момчета от гим-
назиален етап - любители на футбола. 
Занятията през месец декември при-
помниха правилознанието, техники и 
стратегии, финтови и индивидуална 

техника  в играта. Младите футболисти 
участваха в Коледния турнир организи-

ран в град Опака. 
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