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Занятията в клубове по Проект 
УСПЕХ продължиха по график 

за месец февруари.  
Предстоят през месец март. 

Честита Баба Марта на всички “Успешни” членове на 
клубовете по проект УСПЕХ в  

СОУ “Васил Левски”  град Опака. 
Ръководството на проект УСПЕХ Ви пожелава здра-
ве, творчески успехи, енергия и сили за преодоля-

ване на предизвикателствата на живота! 
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През месец февруари се проведоха 8 занятия на студио ,,Танцувай с 
мен’’. Участниците разучиха два танца: ,,Детска радост” и ,,Слънчева 

дъга”. Часовете протекоха весело и интересно.  
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В спортна секция 
„ Спортувай с 

мен”през месец 
февруари учени-
ците играха ща-
фетни игри с но-
сене, провиране, 
подскачане и бя-

гане. Разучиха 
подготвителни 

игри за футбол и 
баскетбол и ту-

ристически игри 
за оцеляване сред 

природата. 
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В ателие 
„Работилница-

шарено училище” 
учениците работи-
ха по темите „Да 
изработим от сър-
ца” и „Водни кон-
чета”. Те майсто-

риха  различни из-
делия от сърца и 

направиха красиви 
водни кончето от 
дървени щипки.  
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 Силният интерес на учениците към занятията на клуб „Компютърко” се задъл-
бочи през месец Февруари. Продължиха  занимателните игри  и игрите за пи-
сане и пресмятане. Наред с това, децата се запознаха с възможностите на ком-
пютъра да създава образи и картини. Това засили интереса към изобразително-

то изкуство, тъй като всеки постигна положителен резултат – компютърната 
рисунка прави от всяко дете малък художник. Оцветяваха готови рисунки, дори-

суваха започнати рисунки и очертаваха готови фигури с помощта на инстру-
ментите от програмата за рисуване. 
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Клуб „Детски свят” 
даде  възможност на учениците да осмислят по нов начин предназначението и сим-

воликата на някои традиционни народни (битови и религиозни) празници. 
Създаване на позитивно отношение към празниците в семейството като средство за 

съхраняване на духовната връзка между поколенията. 
Развиване на уменията на учениците за разказване и тълкуване на факти и събития от 

историята на своите родове. 
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Сръч-
ковците изработиха пингвин от празна бутилка, слънчеви очила 
за декорация, таралеж от щипки, алигатори от хартия, кошничка 

от картон и от ролки. 

“Сръчко” 
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През месец февруари първите 
завършени мозайки 

Продължихме подготовката на мозаечните 
форми, започнахме тяхното изграждане по 

форма и цвят. Всички ученици работиха вър-
ху проектите и вече имаме първите завър-
шени мозайки. Имаме амбицията и голямо-
то желание през месец март всички да бъдат 

готови. 
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“Еколог” 

   Занятието на клуб „ЕКОЛОГ” през месец февруари беше свързано с винаги ак-
туалната тема за електроенергията. Но този път ние разгледахме електроенер-
гията у дома. Къде и как я използваме и можем ли да я пестим? Ето някои нес-

тандартни решения: 
-Поискайте за подарък зарядно устройство със слънчева енергия; 

-Направете си забавни подплънки за вратата и прозорците; 
-Настройвай компютъра си на режим „сън”. 

   Факт е, че за един час върху земната повърхност пада слънчева светлина, дос-
татъчна да посрещне потребностите от енергия в света за цяла една година. 
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През месец  февруари  клуб “Сръчни ръце” подредиха 
изработените изделия  над кабинета. Започнаха изработ-
ването на ръкохватки за горещи предмети, изработване 

на мартеници  и разкрояване на поли. Някои от ученици-
те започнаха да изработват и пано от прежди. 
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Младите любители на театралното изкуство подготвиха литературно
-музикална  програма, с която се представиха на празника на учили-
щето, посветен на 142—та годишнина от гибелта на Васил Левски. 

Изготвиха табло за Апостола на свободата. 
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Клуб “Херодот”  работи с ентусиазъм и старание върху задачата—изработване на 
макети на чешми, на гипсови отливки, работа с естествени материали и др. Маке-
тите на петте чешми са готови, предстои изграждането на допълнителните еле-

менти. 
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През месец февруари, участниците в 
клуба се запознаха с киното на Азия, с 
различните световни филмови награ-
ди и с някои от най-големите дости-

жения в историята на киното—
”Филмите, които промениха света” 
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“Фут
С много ентусиазъм младите футболисти продължиха разучаването на 

финтовете и видовете подавания при играта футбол. Участваха в срещи по 
футбол  с местните младежи, бивши наши възпитаници. 
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“Забавна математика” 

През месец февруари клуб „Забавна математи-
ка” проведоха 6 часа от своя тематичен план. 
Два от часовете посветиха на математиката на 
шахматната дъска. Използвайки шахматната 
дъска се научиха да решават магически квад-
рати с различен брой елементи, също така да 

се разчитат „скрити мисли” с помощта на дви-
жението на различните фигури върху шахмат-

ната дъска. На 24.02. проведоха Вторите 
„Питийски игри”. В тях бяха предвидени ре-

шаване на математически задачи, изработване 
на рисунка, написване на стихове и състезание 
със саморъчно изработени самолетчета. Побе-
дителите ще бъдат отличени на „Празника на 

математиката” на 14.03.2015 г. 
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“АРТ-Успех” 

През месец февруари младите художници надградиха знанията и 
уменията си в областта на натюрморта. Изработиха скици и ри-
сунки от различни гледни точки. Запознаха се с новата техника 
ONESTROKE, по която предстои да изработят проектите си за 

представителната изява. 
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През месец февруари в 
чест на зимните празници 
учениците изучиха руската 
песен “Если весело живет-
ся”. За патронния празник 
на училището в библиоте-

ката подредиха кът, включ-
ващ художествени произве-
дения, тематично свързани 

с живота и дейността на 
Апостола. 
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“Училищен сървайвър” 

През месец февруари 
клуб  “Училищен сър-
вайвър” проведе две 

занятия: 
На 01. 02. 2015 г. зи-
мен преход до мест-

ността Гигдол. 
Второто занятие се 
проведе на 15.02. 

2015 г. до местността 
Актепе с цел практи-
куване на зимни спор-

тове и указания за 
предпазване от изм-

ръзване.  
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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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Младите хандбалисти се запознаха с игри за усъвършенстване на 
двигателните навици. Запознаха се с жестовете на съдията. Участва-

ха в подвижни, щафетни и спортно-подготвителни игри. Усвоиха 
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