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През учебната 2017/2018 година 

в ОУ „Христо Ботев“ с.Вардун 

бяха организирани

10 извънкласни дейности

по проект „Твоят час“, в които

взеха участие 87 ученици.



по български език и 

литература в 1 клас
Ръководител:  Даниела Василева

по математика в 5 клас
Ръководител:  Нихат Билялов

по български език и 

литература в 7 клас
Ръководител:  Николинка Илиева

по математика в 7 клас
Ръководител:  Шермин Акифова

Групи за преодоляване на обучителни затруднения - 4
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Групи 

за извънкласни дейности 

по интереси - 6

В света на 

компютрите

Ръководител: 

Нихат Билялов

Занимателна 

география

Ръководител: 

Цветанка Цонева

Фотография

Ръководител: 

Зинеб Билялова

Музикален свят

Ръководител: 

Петя Александрова

Сръчни ръце

Ръководител:

Снежана Стоянова

Тенисът –

на маса и на корт

Ръководител: 

Валентина Вълкова



Резултати

➢ преодоляни пропуски  в знанията и уменията на учениците,

придобити в задължителната им подготовка;

➢ намален  брой слаби  оценки и неизвинени отсъствия;

➢ повишена мотивация за учене;

➢ развити способности  в избрани от учениците области;

➢ придобита самоувереност;

➢ активно участие  в образователния процес;

➢ осмислено свободно време на учениците.
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Извънкласна дейност 

за преодоляване на 

обучителни затруднения 

по български език и 

литература в I клас



Извънкласна дейност 

за преодоляване 

на обучителни затруднения 

по  математика в V клас
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• Участниците   в кръжок   „ Занимателна география „   - 10уч.  от  
V  и VІ клас   имаха       възможността     да    развиват   своето 

въображение  и логическо  мислене   чрез  занимателни  игри  и 
логически  задачи.

• Пътувaйки пo cветa, чpез образователните  игри :  „  Европа”,  „  
България”, 

• „ Загадките  по  света”  се запознаха  с интеpеcни фaкти зa 
геoгpaфиятa, тpaдициите и oбичaите нa paзлични 

дъpжaви.Прилагането в извънкласните дейности на 
електронни/мултимедийни/продукти допринесе  за постигане на 

устойчивост на интересите на учениците и създаване  на  
мотивираща, позитивна среда.

• Чрез   работата   с  3Д  гео пъзел научиха  за  културни  
забележителности от  Европа  и  Азия. Решаваха  

кръстословици  и  логически  задачи ,свързани  с  изграждането  
на  географската  им  култура.  







„ФОТОГРАФИЯ“

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ



Участници в групата - ученици от V и VI клас.



Участието  в проект „Твоят час“ даде възможност на учениците да 

получат знания за фотографията и придобият фотографски умения.

Създадоха богат снимков материал от различни обекти ( пейзажи, 

архитектура, натюрморт, растителни и животински видове, събития 

от училищния и извънучилищния живот).  

Научиха се да обработват направените изображения с 

компютърната  програма  PicsArt. 

Подготвиха и реализираха фотоизложби. 

Развиха своята наблюдателност, постоянство и естетически усет. 

Изживяха много позитивни емоции от съвместната работа. 

Посетиха: Национален  историко-археологически резерват 

„Плиска“; „Голяма базилика“ в Плиска ; „ Двор на кирилицата “ в 

Плиска ; Скален барелеф на Мадарският конник.





„В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ “

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО 

ИНТЕРЕСИ



„МУЗИКАЛЕН СВЯТ“
извънкласна дейност по интереси



„СРЪЧНИ РЪЦЕ“

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ



ТЕНИСЪТ –

НА МАСА И НА КОРТ
ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ



ЕКСКУРЗИЯ:  ПЛИСКА –МАДАРА -ШУМЕН
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