
   
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

      МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

            

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново, общ. Луковит 

Цели на проекта: 

        Развитие на потенциала и мотивацията за учене, творческите и спортните 

възможности на учениците. Преодоляване на образователните трудности на учениците, 

нуждаещи се от повече постижения. Образователна интеграция на учениците чрез 

формиране на общности по интереси. Повишаване на етническата толерантност и 

мултикултурната интеграция. Превръщане на училището в по-привлекателно място за 

учениците. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите, с 

което ще се подпомогне изборът на  извънкласни дейности по интереси и дейности за 

преодоляване на образователните дефицити на учениците. 

        През учебната 2016/2017 година училището се включи в проект „Твоят час“. Бяха 

сформираха  осем групи, дейността на всяка една от които бе подчинена на основните 

цели на проекта. Учениците, включени в групите,  активно и с интерес участваха в 

предвидените дейности. Много от родителите дадоха своя принос за постигане на 

очакваните резултати от проекта. Според изискванията на проекта бяха проведени 

редица представителни изяви на групите. 

1. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и 

л-ра  – 1-2  клас с ръководител  Виолета Георгиева    

            Основни цели и задачи са: допълване на знанията по български език и 

литература, усвояване техниката на четене, придобиване на основни комуникативни 

умения за самостоятелно общуване чрез комуникативни дейности в съответствие с 

техните интереси. 

            На 14.06.2017 г. се състоя представителна изява на учениците от 1-2 клас от 

групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и л-ра. 

Представителната изява започна с рецитал от стихотворения посветени на българската 

реч.  Изявата продължи със задаване на гатанки, емоционалните отговори на които 

приповдигнаха настроението. Представени бяха любими откъси от приказки, мисли, 

цитати на приказни герои, както и информация за техните автори. Блестящото 

представяне на всички първокласници и второкласници беше голямата награда и за тях, 

и за учителите, и за гостите на събитието. 

2.  Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и 

л-ра  – 3 клас с ръководител Ивалинка Николова 

            Основни цели и задачи са: да се развият и затвърдят комуникативно-речевите 

умения за устно и писмено общуване у учениците, да се обогати лексикалния запас на 

обучаваните ученици, да се формират и развият умения за културно общуване. 

            На 14.06.2017 г. се състоя представителна изява на учениците от 3 клас от 

групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и л-ра. 

Представителната изява започна с драматизация на българската народна приказка 

„Най-хубавите ръце“. Кулминацията на изявата бе викторината „Познай кой е 



приказния герой?”. Малките любознайковци чудесно и лесно се справиха с 

подготвените им предизвикателства от приказния свят. Атмосферата бе изключително 

приповдигната. Третокласници напомниха на своите приятели за ценните уроци, които 

приказките ни дават, и за внушението, че доброто трябва да живее във всеки от нас. 

3. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и 

л-ра  – 4 клас с ръководител Добринка Христова 

            Основни цели и задачи са: да се развият и затвърдят комуникативно-речевите 

умения за устно и писмено общуване у учениците, да се обогати лексикалния запас на 

обучаваните ученици, да се формират и развият умения за културно общуване. 

            На 14.06.2017 г. се състоя представителна изява на учениците от 4 клас от 

групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и л-ра. Изявата 

премина под формата на викторина, в която участниците показаха задълбочаване и 

обогатяване на езиковите и литературните си компетентности – грамотно четене и 

писане, умения за работа с речници, уместно  използване на езикови средства, 

адекватни на ситуацията на общуване, познаване частите на речта и видовете 

изречения. Проведе се и рецитал под надслов „Родна реч омайна, сладка“. Учениците 

рецитираха любими български стихотворения посветени на родния език. 

4. Група «Споделени празници» 1-4 клас с ръководител Стефка Стоянова 

               На 21.12.2016 г. се състоя първата представителна изява на учениците от 1-4 

клас от групата «Споделени празници». Участниците в групата  представиха коледно 

тържество и показаха своите артистични умения чрез коледен спектакъл включващ 

песни, танци, коледни ритуали и обичаи, съхранили ни като народ през вековете. 

Особено атрактивна бе сурвакарската група със своите благопожелания за здраве и 

берекет. Представена бе и измайсторена от учениците от групата книжка „Коледни 

истории“, разказваща за българските коледни традиции. 

              На 06.06.2017 г. се състоя втората представителна изява на учениците от 1-4 

клас от групата «Споделени празници». В празничния концерт взеха участие 

възпитаниците на клуб „Споделени празници“, които  поднесоха рецитал със стихове,  

посветен на различни праазници. Зарадваха присъстващите с популярни песни. 

Изиграха атрактивна  северняшка ръченица. Накрая всички ученици и гости разгледаха 

подредената изложба от изработените предмети от групата. 

5. Група «Подвижни и щафетни игри» 1-4 клас с ръководител Цецка 

Нейкова 

               На 21.12.2016 г. се състоя първата представителна изява на учениците от 1-4 

клас от групата «Подвижни и щафетни игри». Участниците от групата показаха своите 

умения за бягане, скачане и хвърляне в съревнователни условия и игри. 

Предизвикателствата пред участниците в спортния празник подложиха на изпитание 

точността, ловкостта, баланса, издръжливостта им. Игрите бяха оспорвани и изпълнени 

с много вълнуващи моменти. 

                 На 06.06.2017 г. се състоя втората представителна изява на учениците от 1-4 

клас от групата  «Подвижни и щафетни игри». Много усмивки и страхотни 

преживявания донесе спортният празник.  Бяха организирани щафетни игри между 

класовете и децата показаха отлични умения  и способности като  бягаха, провираха се  

през обръч, носеха  топка, изпълняваха кълбо. Много енергия, ентусиазъм и спортен 

дух бяха проявени в спортните игри. Учениците си тръгнаха заредени с позитивни 

емоции и чудесно настроение. Те показаха, че са талантливи и успешни,  мотивирани и 

добри във всичко, което правят. 

6. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и 

л-ра  – 5-6 клас с ръководител Даринка Дакова 

Основни цели и задачи са: да се развият и затвърдят комуникативно-речевите умения за 

устно и писмено общуване у учениците, да се обогати лексикалния запас на 

обучаваните ученици, да се формират и развият умения за културно общуване. 

            На 14.06.2017 г. се състоя представителна изява на учениците от 1-2 клас от 

групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и л-ра. Беше 



организиран карнавал на митични и приказни герои . Участниците прочетоха 

изразително откъси от  старогръцки легенди и митове. Беше излъчен най- добър четец. 

Изявата продължи с драматизация на български народни приказки. Най – атрактивните 

изпълнения бяха бурно аплодирани от публиката.  Поуките от приказките и характерът 

на героите от прочетените творби послужиха за пример за добро поведение, за красиви 

взаимоотношения и в наши дни. 

7.        Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и 

л-ра  – 7-8 клас с ръководител Геновева Димова 

              Основни цели и задачи са: да се развият и затвърдят комуникативно-речевите 

умения за устно и писмено общуване у учениците, да се обогати лексикалния запас на 

обучаваните ученици, да се формират и развият умения за културно общуване. 

            На 13.06.2017 г. се състоя представителна изява на учениците от 7 клас от 

групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и л-ра.  

Представителната изява показа, че в групата с обучителни затруднения усилията не са 

били напразни и резултати от проведената работа има.Участниците показаха 

усъвършенствани механизми за учене и писане,  четивна техника, усъвършенствани 

умения за анализ на художествена творба.По време на изявата учениците четоха, 

преразказваха, драматизираха, обрисуваха с думи, играха пантомима, разграничаваха 

художествен и нехудожествен текст, за да придобият навици и желание за работа с 

книгите. Учениците  проявиха интерес и участваха в  изявата, като полагаха усилия да 

дават правилни отговори на зададените им въпроси. 

8. Група «Млад еколог» 5-8 клас с ръководител Весела Златева 

                   На 17.02.2017 г. се състоя първата представителна изява на учениците от 5-8 

клас от групата  «Млад еколог». Чрез въпросите от викторината бяха провокирани 

екологичната култура и гражданското поведение на участниците и гостите, свързани с 

опазване на околната среда. Учениците показаха пред своите гости какво са научили за 

опазването на природата. Младите еколози споделиха, че Земята е застрашена и всеки с 

малко усилия маже да помогне да я съхраним за идните поколения. 

                    На 05.05.2017 г. се състоя втората представителна изява на учениците от 5-8 

клас от групата  «Млад еколог». Участниците в групата подредиха изложба, чрез която 

показаха, че може да се създаде красота от отпадъчна хартия и рециклирани материали. 

Повторното използване на отпадъци за създаване на нещо ново, интересно и забавно 

помага на  учениците  да погледнат по друг начин на заобикалящия ни свят. Чрез еко 

заниманията се възпитават на отговорност към околната среда, да знаят как се събират 

разделно отпадъци и как от тях може да се направи нещо красиво. Представиха 

изработени от хартия, найлон, фолио, мрежа и картон предмети. 

                      На 26.05.2017 г. се състоя третата представителна изява на учениците от 5-

8 клас от групата  «Млад еколог. Демонстриране на  екологична култура, съзнателно 

отношение, гражданско поведение и отговорност по въпроси, свързани с опазване на 

околната среда.Това бе част от знанията и уменията, които  показаха младите 

природозащитници от Клуб „Млад еколог”. Всички участници влязоха в ролята на 

експерти по различни теми,които бяха разгледани през годината. С помощта на 

водещите те дебатираха за решенията,които бяха взели при реализирането на различни 

проекти, засягащи екологичната тематика. 

 

         През учебната 2017/2018 година училището ще  продължи участието си в 

проект „Твоят час“.  Сформираха се седем групи: 

1. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и л-ра  

– 1 клас с ръководител Добринка Христова 

2.  Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и л-ра  

– 2 клас с ръководител Виолета Георгиева 

3. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и л-ра  

– 3-4 клас с ръководител Ивалинка Николова 

4. Група «Споделени празници» 1-4 клас с ръководител Стефка Стоянова 



5. Група «Подвижни и щафетни игри» 1-4 клас с ръководител Цецка Нейкова 

6. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и л-ра  

– 5-6 клас с ръководител Даринка Дакова 

7. Група «Млад еколог» 5-7 клас с ръководител Весела Златева 
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