
информация за
дейността през годината;

заключителните изяви
на клубовете  по 
Проект УСПЕХ
в СОУ “Васил Левски” 
град Опака.

В броя: 



клуб ръководител

“Забавна математика” Младен Пенев

“Херодот” Румяна Неделчева

“Мозайки” Пелагия Трифонова

“Сръчни ръце” Теменужка Иванова

“Училищен сървайвър” Дамян Добрев

“Мелпомена” Анка Марчева

“Еколог” Румяна Борисова

“Вълшебство” Румяна Енчева

“Седмото изкуство” Николай Николов

“Арт-Успех” Андрей Цонев

“Футбол” Борислав Борисов

“В света на книгите” Валентина Тотева

“Шарено училище” Стелиана Петрова

“Спортуваме за здраве” Антоанета Иванова

“Танцувай с мен” Илияна Владимирова

“Хандбал” Ергун Али

“Детски свят” Даниела Славова

“Компютърко” Румянка Русева

“Славейче” Шермин Ахмедова

“Сръчко” Дора Пенева

Ръководството на училището и проект 
УСПЕХ благодари на всички ученици и 
учители за ентусиазма, творчеството, 
иновативния подход и креативност, 

проявени под различни форми и изяви в 
двадесетте клуба .

Продължавайте да акумулирате енергия 
за предизвикателствата на живота!



На 04.04.2015 год. се състоя представителната изява на спортна секция „Да 

спортуваме за здраве”. Учениците представиха своите умения в различни 

видове спортове, които изучиха  в спортната секция. Играха срещи по

минихандбал, минибаскетбол, минифутбол и щафетни игри /смесени отбори/.

Състезанията бяха оспорвани и емоционални. В края на участието си в 

Проект УСПЕХ, учениците показаха, че са по-бързи, по-знаещи и по-можещи.

Ръководител на ИИД Антоанета Иванова



На 04.04.2015г. се състоя представителна изява пред родители и 
гости, в която взеха активно участие учениците от клуб 
,,Славейче”.
Учениците изпяха песните: ,,България”, ,,Мила кукла Барби,”
,,Бански на лалета” и ,,Математика - ура.”
Представиха и китка 
от народни песни.
Публиката бурно ги
аплодира.

Ръководител на ИИД Шермин Ахмедова



На 04.04.2015г. се състоя 
представителната изява „Да танцуваме 

заедно” на студио „Танцувай с мен”. 
Учениците представиха „ Право хоро” , 
ръченица  и танците: „Слънчева дъга”, 
„Детска радост”, „Хайде да играем” и 
„Детска планета”. Присъстваха много 
гости, които аплодираха участниците.

Ръководител на ИИД Илияна Владимирова



През последният месец от участието си в клуб „Компътърко”, 
малките първокласници показаха какво са научили. Направиха 

състезание  по Български език и по математика, на което 
състезание показаха уменията си с букви от клавиатурата да пишат 

правилно думи, с цифри да записват отговора на задача, 
показваща се за все по- кратко време. На изявата на клуба, децата 

показаха свои рисунки в електронен вид, разказаха на своите 
другари за най- важните части на компютъра. Накрая  изпяха песен 

за компютъра, с която припомниха на всички, че по- важни от 
компютъра са семейството и приятелите. Победителите от 

състезанието получиха грамоти за добро представяне. 

Ръководител на ИИД Румянка Русева



На 04.04.2015 г. учениците от ателие „Работилница-Шарено училище” 
подредиха своята изложба, за да представят пред родители, 
съученици и приятели всички изделия, рисунки, картички и 

интересни неща, които сътвориха и измайсториха по време на 
провеждането на часовете по Проект УСПЕХ.

Ръководител ИИД Стелиана Петрова



На 4.04.2015 год. клуб „Сръчко „ 
подреди изложба от 

изработените изделия през 
периода на работа на 

клуба.Родителите и учениците от 
останалите клубове разгледаха 

изложбата.

Ръководител на ИИД Дора Пенева



През месец март клуб „Забавна математика” към СОУ „В. 
Левски” гр. Опака по проект „УСПЕХ” проведе 

представителната си изява „Празник на математиката”. На него 
участниците в клуба с ръководител Младен Пенев отбелязаха с 
презентация годишнината от рождението на Алберт Айнщайн. 
За четвърта поредна година беше отбелязан и рожденият ден 

на числото „Пи”. В следващите занятия продължи работата по 
"Сборник със задачи създадени от ученици" и на последното 

занятие той беше представен. 



Ръководител на ИИД Младен Пенев



Участниците в клуб „Мелпомена” през учебната 2014/2015 година насочиха 
вниманието си към запознаване с особеностите на театъра и на сценичното 

изкуство. Подготвиха рецитали и драматизации, с които участваха в коледното 
тържество и в патронния празник на училището.

Заниманията в клуба допринесоха за обогатяване на речта, на уменията за 
изразително четене чрез запознаване с нови образци на българското художествено 

слово.



Ръководител на ИИД Анка Марчева



През тази учебна година клуб „ Еколог”си постави за цел да попълни екологичните си 

знания. Учениците да определят екологичните проблеми на родното място. Да 

разпространяват екологична информация  и бъдат инициатори на инициативи за 

опазване на околната среда. Представителната изява на клуба показа, че еколозите са 

постигнали целите си.



Ръководител на ИИД Румяна Борисова



През месец март и април продължи успешно 
дейността на клуб“Седмото изкуство“. 

Участниците в клуба се запознаха с някои от 
легендите на българското кино, с кинотворците 

от нашия роден край и с връзката на киното с 
друго велико изкуство – музиката. Финал на 

дейността ни беше нашата представителна изява 
под надслов „Моят любим филмов жанр, филм и 

актьор“, на която всички участници ни 
представиха презентации на съответната тема,
които бяха подобаващо оценени от публиката.



Ръководител на ИИД Николай Николов



За поредна година херодотчетата заложиха на 
основната мисъл на Херодот “Relata, Refero “. 

Продължиха да събират информация за родния 
край и да я популяризират по интересен начин. 
След макетите на възрожденските къщи, сега 

изработиха макети на местни чешми, всяка  със 
своя история, интересен градеж и настояще. С 
много ентусиазъм, старание и труд макетите 

израстнаха под сръчните ръце на участиниците 
в клуба и достойно застанаха до техните 

фотографии. Събирането на информация за 
родния край  и нейното популяризиране стана 

не само необходимост, но и кауза за 
херодотчетата.

Ръководител на ИИД Румяна Неделчева





На 15.04.2015г. се проведе 

представителната изява на клуб 

„МОЗАЙКИ”.  На празника присъстваха 

много ученици, учители, родители и гости.

Г-жа Трифонова – ръководител 

на клуба, откри тържеството с кратка 

разходка в света на мозаечното изкуство. 

Разказа за дейността на клуба и идеята 

да се изработят табели на стаите на СОУ 

„Васил Левски”. След това всички 

петнадесет ученика, представиха 

седемнадесет мозайки. Всеки член на 

клуба обясни на публиката, защо е избрал 

този символ за предмета и как е 

изработил мозайката. 

Накрая Г-н Борисов, директор 

на училището поздрави учениците за 

красивите мозайки и им връчи 

сертификати за участие в дейността и 

изявата на клуба. Направиха си много 

снимки за спомен от проект „Успех”. 



Ръководител на ИИД „Мозайки” – Пелагия Трифонова



КЛУБ“СРЪЧНИ РЪЦЕ“
През тази година участниците в клуба работиха много усилено и старателно. Учениците 

се запознаха с устройството на шевната мешина и се научиха да шият. С интерес  
изучиха различните операции, които могат да се извършват на машината. Научиха се да 

кроят основни изделия, като поли и ръкохватки за горещи предмети. Една част от  
участниците   изработиха и великденски украси за маса и пана от плат и прежда. 

Участниците в клуба изработиха с много голям интерес  и старание своите предмети.



Ръководител ИИД Теменужка Иванова



На 15.04.2015 год. клубът 
приключи своята дейност с 

представителна изява. 
Учениците представиха 

драматизации на английски 
език на приказките 

“Красавицата и звяра”, 
“Аладин” и “Покахонтас”. С 

голямо желание и костюми те 
претвориха героите от тези 
познати и любими приказки. 
Анелия Енчева подготви и 
представи презентация за 

историята на шоколада – това 
вълшебно изкушение. На 
всеки ученик беше връчен 
сертификат за участие в 

дейността на клуба



Ръководит ел г-жа Валентина Тот ева



На 15.04.2015 год. клубът представи своите творби на  заключителната си 

изява. За изненада на гостите, родителите и своите съученици представиха 

картини направени с техниката ONESTRONE.Цветовете, багрите и формите 

направени с тази техника са чудесен завършек на цялостния труд, положен 

през периода на обучение. Доволни от постигнатите резултати, 

участниците от клуба споделиха своите впечатления и тайните на тази 

техника за рисуване.

Ръководител Андрей Цонев





В заложените теми през месеца учениците се 
запознаха как да се ориентират в света на ценностите 

и умения за изследване на ценности.Начините по 
които се грижат за своето здраве и чувството им за 

сигурност и блогополучие.Индентифициране на 
собствените страхове и тревоги, пътища за постигане 

на чувство за сигурност и увереност.Развитие на 
критичност в отношения на доверително общуване, 

насочено към съхраняяване на тайни.



Ръководител на ИИД Даниела 
Славова







През настоящата година Клуб“Училищен 
Сървайвър“ се занимава с безопасното 

пребиваване сред природата при 
екстремни условия, правилното палене 
на огън и избирането на място за бивак. 

Усвоени бяха методи  за оказване на 
първа помощ и спасяване в природата. 
Учениците се забавляваха  по време на 

проведените походи и практикуваха 
различни спортове.



Ръководител на ИИД Дамян Добрев



С много усмивки и настроение премина 

Представителната изява на клуб „Вълшебство” за 

учебната 2014/2015 година. Пътешествието из 

необятната руска земя заинтригува присъстващите  на 

празника. 

Айсун Ахмедова от девети клас пренесе гостите в 

Русия с интересния си разказ за традициите, с 

празника Масленица и за природата, с езерото Байкал

- най-дълбокото езеро в света. 

Белкъс Бейсимова от девети клас показа 

забележителностите на руската столица - Москва: 

Червения площад, Храма „Василий Блажени”, Музея 

на ледените фигури и уникалния руски сувенир -

Матрьошка.

За успехите, които постигнаха, учениците получиха 

сертификати, връчени от директора на училището 

Борислав Борисов. 

Ръководител на ИИД Румяна Енчева





Ръководител на ИИД Ергун Али

Представителната изява на секция 

"Хандбал" се проведе в Г.Оряховица на 

28.03.2015 г. Там се проведе турнир за 

купата "Г. Божиков". Момчетата се 

представиха отлично. Те спечелиха 

бронзовите медали. Момичетата изиграха 

контролна среща с момчетата от отбора на 

домакините. В нея те също се представиха 

отлично. Освен победите всички спечелиха 

много нови приятели.







Бюлетинът е изработен от клуб “Херодот” с ръководител Румяна Неделчева

Отпечатан е със съдействието на Директора на училището Борислав Борисов

Техническа помощ оказа Маргарита Йорданова, ЗАС Бонка Пенева, 

Март-април 2015 год.


