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клуб ръководител 

“Забавна математика” Младен Пенев 

“Херодот” Румяна Неделчева 

“Мозайки” Пелагия Трифонова 

“Сръчни ръце” Теменужка Иванова 
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“Седмото изкуство” Николай Николов 

“Арт-Успех” Андрей Цонев 

“Футбол” Борислав Борисов 

“В света на книгите” Валентина Тотева 

“Шарено училище” Стелиана Петрова 

“Спортуваме за здра-
ве” 

Антоанета Иванова 

“Танцувай с мен” Илияна Владимирова 

“Хандбал” Ергун Али 

“Детски свят” Даниела Славова 

“Компютърко” Румянка Русева 

“Славейче” Шермин Ахмедова 

“Сръчко” Дора Пенева 
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Занятията по клубове по Проект 
УСПЕХ продължиха по график 

за месец януари.  
Клубовете “Шарено училище”, 

“Спортуваме заедно”, “Танцувай 
с мен”, “Детски свят”, 

“Компютърко”, “Славейче”, 
“Сръчко”,  “Мелпомена” и клуб 
“Хандбал” нямаха занятия по 

график.  
Предстоят през месец февруари. 

Честита Нова Година на всички “Успешни” членове 
на клубовете по проект УСПЕХ в  
СОУ “Васил Левски”  град Опака. 

Ръководството на проект УСПЕХ Ви пожелава здраве, 
ентусиазъм и нови творчески хоризонти! 
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Ползотворна работа на клуб 
„Мозайки” 

през месец януари. С началото 
на новата 2015 година продължи 
подготовката на мозаечните фор-
ми за проектите. С много ентусиа-

зъм и желание  изработваха ос-
новните елементи по цветове. Все 
още рисуват проектите си върху 

фазера  и започнаха  тяхното изг-
раждане по форма и цвят. 
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През месец  януари  подредиха изработените изделия  над кабинета . 
Започнаха изработването на ръкохватки за горещи предмети , изра-

ботване на мартеници  и разкрояване на поли. Някои от учениците за-
почнаха да изработват и пано от прежди. 
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Клуб “Седмото изкуство” 
продължи ползотворно 

дейността си. Участниците 
се запознаха с развитието 
на киното в САЩ, с инте-
ресното в ежедневието на 

Холивуд. Научиха и за 
различните световни фил-

мови фестивал-къде се 
провеждат, какви награди 
и за какво се присъждат. 
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“Забавна математика” 

През месец януари клуб „Забавна математика” проведоха 6 часа. В тях бяха разгледани те-
мите „Рисуваме по координати”, „Задачи от фолклора” и „Задачи – приказки”. 

В първата тема по зададени координати, учениците построиха точки и ги свързаха. С огро-
мен интерес и любопитство, те откриха получените животни – риба  и тигър. След това, в 

къщи, създадоха собствени рисунки и определиха координатите на точките от тях. 
Задачите – приказки също предизвикаха сериозно внимание. 

„Малкият Мук”, „Хитрата Лисица”, „Мечо Пух и Прасчо”, „Том и Джери” и други приказни 
герои бяха въвлечени в различни математически комбинации и действия. Всички задачи 

бяха решени, а всеки получи поръчение да състави собствена приказка. 
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“АРТ-Успех” 

Клуб “АРТ-Успех” работиха скица от натура-елементи от чо-
вешката глава, уши, нос. Усъвършенстваха уменията си за ра-

бота с пастелна техника, като разшириха познанията си за 
смесване на цветовете-ефекта за постигане на нови цветове. 
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“Вълшебство” 

Участниците в клуб “Вълшебство”  създадоха презентации за своето 
семейство, любимо занимание и характер. С помощна на вълшебните 

руски думи всеки ученик описа накратко себе си. 
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“Училищен сървайвър” 

Младите сървайвъри проведоха две занятия през месец януари. По-
сетиха местността “Маринкарана” и “Канаковец”. Запознаха се с ус-
ловията и безопасността за пребиваване в пещера, преодоляване на 
препятствия, избор и изграждане на заслон. Научиха се как да оце-

ляват при екстремни ситуации. 
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Учениците от клуба продължиха своята работа по групи– четене и 
превод на произведения. Работиха с английско-български речник и с 

английски тълкоен речник. Изработиха своя илюстрация  и кратък 
текст към нея. Завършиха своята работа през месец януари с постер 

“Какво да четем на английски език” 
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“Еколог” 

През месец януари младите еколози от клуба определиха еко-
логичните проблеми на нашия град.Направиха проекти на гра-
дини. Генерираха свои идеи за оползотворяване на отпадъците 

у дома. 
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Клуб “Херодот”  успя да 
направи снимки на избрани-
те чешми от землището на 
Опака. Започна събирането 
на материали, изработване-
то на гипсови отливки за 

макетите на избраните чеш-
ми.  
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“Футбол” 

Футболистите от клуб “Футбол” се занимаваха с тактика и страте-
гия в играта, заложиха на финтовете и индивидуалната игра. Са-

мата игра ги изпълни с ентусиазъм, емоция и себераздаване. 
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