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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. 

Брой 3/ 2018г. 

Издава клуб “Журналист”, VІІ ОУ “Ильо войвода” гр. Кюстендил  

В този брой ще прочетете: 

* Космосът-това сме ние . 12 април - международен ден на авиацията 

           * „Твоят час” - твоят шанс. Нашата работа по проекта 

                      * С грижа за природата - седмица на гората в VII ОУ 

Космосът-това сме ние 

Наградени участници в конкурса за рисунка 

Йоана Панайотова-1 клас 

Камен Мирчев-1 клас 

Ивет Димитрова-1 клас 

Божидар Цонев-2а клас 

Теодора Войнска-2б клас 

Йоана Десподова-2а клас Денислав Борисов-3б клас 

Станислав Брусарски-3б клас 

Антонио Василев-3а клас Карина Борисова-4а клас 

Елена Кръстева-4б клас 

Георги Крумов-4б клас 
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12 април-международен ден на авиацията 
 

  На 12 април – денят, в който от космодрума Байконур излита косми-

ческият кораб "Восток" с пилот космонавтът Юрий Алексеевич Гагарин - уче-

ниците от VII ОУ "Ильо войвода" съвместно с Дружество за приятелство с 

народите на Русия и ОНД -Кюстендил отбелязаха Международния ден на 

авиацията и космонавтиката с конкурс за рисунка на тема "Космос". В рисун-

ките си талантливите художници  пресъздадоха представите и мечтите си за 

Космоса. Гост на мероприятието бе г-н К. Очипалски, който е председател на 

посоченото дружество в град Кюстендил. Той разказа за първия полет, за 

първата жена-космонавт Валентина Терешкова, за огромния скок на човечес-

твото в областта на космическите изследвания. Всички рисунки бяха подре-

дени във фоайето на училището, а   г-жа Равелова- Директор на училището, 

награди 12 от художниците, които успяха с  въображение и  талант да впе-

чатлят безпристрастното жури.  

              Денят продължи с  "Космическо училище", в което учениците от 1-4 

клас на училището научиха от своите учители за първите опити на човек да полети, за космическото прост-

ранство и космическите кораби, за космонавтите и тяхната екипировка и т.н.   

              12 април е международният ден на авиацията и космонавтиката, който се отбелязва от 1969 г. по 

решение на Международната федерация по авиация (ФАИ). Датата съвпада с първия полет на човек в Кос-

моса, осъществен на 12 април 1961 г. от руския космонавт Юрий Гагарин.  В 6 часа и 7 минути по Гринуич - 9 

часа и 7 минути московско време Юрий Гагарин излита и прави с кораба "Восток" една обиколка около Земя-

та. На височина 7 километра Гагарин катапултира и се приземява с парашут близо до спускаемия апарат, на 

колхозно поле в Саратовска област. Целият космически полет  продължава 1 час и 48 минути, но остава за-

винаги в историята на човечеството като полета на първия 

космонавт в света. През април 2018 година се навършиха 39 

години от полета на първия български космонавт Георги Ива-

нов.  На 10 април 1979 година, в 20 ч. и 34 мин. московско вре-

ме от космодрума в Байконур е изстрелян в орбита около Зе-

мята космическият кораб „Союз-33". На борда му летят трима 

космонавти, между които и нашият космонавт-изследовател 

Георги Иванов, който става първият българин, напуснал пре-

делите на Земята. Иванов прекарва в Космоса 1 ден, 23 часа и 

1 минута, след което капсулата се приземява на 320 км югоиз-

точно от Джезказган. За краткия си престой в орбита Иванов 

прави 31 пълни обиколки около нашата планета.  

 За своето въображение, познания и талант в конкурса за 

рисунки, посветени на темата за безкрайността и красотата на 

Космоса, най-добрите участници получиха награди. 

Г-жа Л. Равелова и г-н                
К. Очипалски 

Г-жа Равелова и г-н Очипалски                     
заедно с наградените ученици 
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   Нашата работа по проекта 

       През учебната 2017-2018 година в 7 ОУ „Ильо войвода” бяха организирани разнообразни и интересни дейности по 

проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „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 Опера-

тивна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски-

те структурни и инвестиционни фондове. 

  

 Заниманията са насочени към развитие на творческите способности на учениците чрез приложното и 
изобразителното изкуство. Чрез използването на различни техники децата изработват предмети, които 
представят в изложби. 

 Г-жа Зоя Златкова: „
въртележка" е разнообраз-

на и интересна за децата. В тези часове изуча-
ваме народните празници, изработваме различ-
ни изделия 
от хартия и 
природни 
материа-
ли, органи-
зираме 
изложби. 
Четем и 

илюстрираме приказки. Обсъждаме важни гло-
бални въпроси. Разбира се, играем и се веселим. 
Наскоро проведохме поход до Хисарлъка, а вече 

се подготвяме и за предстоящия празник за края на учебната година.“ 

 Работата в групата е насочена към развиване на устното и писменото слово и 
създаване на умения за изграждане на красива, ясна и точна реч. Заниманията разви-
ват детската фантазия и уменията за работа с различни материали и инструменти. 
Пред децата се отварят чудните врати на театъра чрез  вълшебния свят на приказките. 

           Г-жа Галина Цолова: „ Всяко занимание в Театрална работилница "Буратино" е 
едно предизвикателство, едно ново, различно, вълнуващо изживяване. Тук малките 
актьори научиха за 
първите театрални 
представления, за ви-
довете театър, за про-
фесиите в театъра, за 
пантомимата, за роля-

та на декорите и музиката, за кукленото из-
куство,... Те излизат на сцената, влизат в 
образ, завесата се вдига и магията започва - 
"Да спасим Дядо Коледа", "Защо угасна 
слънцето?", а новата пиеса ще запазим в 
тайна.“ 

Изработване на животни от хартия 

Илюстрация на книжка с приказки 

Изложба на изработени кукли  Актьори и кукли на сцената.  

Зоя Златкова 

Галина Цолова 
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 Цел на заниманията е изграждането на автономна и активна личност, която взема самостоятелни ре-
шения относно своето развитие, проявява инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да 
обосновава действията си. Насърчават се инициативността , солидарността, отговорността, социалната 
чувствителност и критичност. Показва се на учениците значението на образованието за тяхното бъдеще, 
развиват се предприемаческите им способности, финансовата грамотност и отношението към бизнеса. 

Великденски благотворителен 
базар „Великден за всеки“ 

Глобална седмица на парите-SDI 

         Г-жа Ина Илиева: „ Програма „Ние“ разглежда понятия, свързани с личната 
икономика. Това е първата крачка от превръщането на малките ученици в добре ин-

формирани, финансово грамотни и пълноценни граждани на нашето общество. 

Използват се иновативни методи за развиване на способностите за разрешаване на проблемни ситуации, 
работа в екип, организираност, комуникация и лидерство, което помага на преподавателите и в преподава-
нето на основни предмети като математика, езици, обществени и природни науки. По този начин учениците 
развиват предприемаческо и дизайн мислене, най-общо компетентността предприемчивост и инициатив-
ност.“ 

  

 Дейностите в групата повишават двигателната активност на учениците, изграждат здравословни на-
вици за живот, развиват волята и сръчността. Участието на родители допринася за приобщаването им към 
училищния живот.                                                                   

 

          Г-н Боян Петров: “Работата по проекта беше приятна и много забавна. Забавлявахме се с много 
игри и оспорвани състезания. Всички деца участваха с желание и удоволствие.“  

Всеки иска да е победител 

 

Ина Илиева 

Боян Петров 

Провеждане на състезателни игри 
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 Задачите по математика са интересни и забавни, когато развитието на учениците се насърчава и усъ-

вършенства чрез нестандартни методи на работа. Това се превръща и в стимул за участието в математи-

чески състезания, в които те показват отлични резултати. 

 

        Г-жа Галина Алек-

сандрова: „Работата 

по  проект " Твоят час " 

помогна на учениците 

да овладеят повече 

"тайни " на математика-

та, да я видят откъм 

забавната и част и тя да 

стане интересна , да ги 

научи да мислят. Това 

ни направи конкурентноспособни не само на децата от града , но и 

на най-добрите от цялата страна. Моята работа бе не само да подготвя учениците за със-

тезанията , но и да ги науча как да овладеят притеснението и вълнението по време на различните състезания, как 

да подредят мислите и действията си , как да разпределят времето си . Радвам се ,че успях да ги запаля да ре-

шават задачи и през свободното време , защото по техните думи " това им било интересно и забавно“.  

 Учениците се въвеждат в една нова за тях сфера, която ги провокира да наблюдават света около себе 

си, да правят селекция на значими теми и събития от училищния живот и да ги превръщат в медийни факти. 

Заниманията са насочени и към усвояване на основни теоретични знания и практически умения за журналис-

тическа дейност, на основни правила в журналистиката. Това развива комуникативните умения, творческите 

заложби на учениците, отговорността към писменото слово и разширява общите им познания за света. Про-

дукт на работата в този клуб е издаването на училищния вестник „My school”. 

           Г-жа Аделина 

Исакиева: „ Работата  

по проект „Твоят час“ е 

удоволствие, привиле-

гия и отговорност. Дока-

зателство за това е из-

даването на училищния 

вестник, който има с 

какво да се гордее в 

седемгодишната си история – многобройни срещи и интер-

вюта с интересни личности от обществения и културния жи-

вот на града ни, посещения и репортажи от интересни събития, съвместна работа 

с местни културни институции, участие в десетки ученически изяви на училищно и общинско ниво… Благодарна 

съм на малките журналисти за техния ентусиазъм, за творческото им вдъхновение при подготовката на всеки 

брой от вестника  и за добрите новини, чиито автори често са самите те.” 

Галина Александрова 

Пълна кошничка с награди 

Усилен труд 

Аделина Исакиева 

Екипна работа 

Клуб „Журналист“ 
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 Заниманията се провеждат през лятната ваканция и включват разнообразни, интересни и полезни 

дейности, които  развиват  потенциала на учениците. Надграждат се техните знания и умения, придобити в 

задължителната им подготовка в училище. Децата се запознават с различни измерения на културното нас-

ледство, участват в дейности за опазване на 

природата, работят в екип и се учат на сътруд-

ничество.            

             В продължение на целия месец юли еки-

път от шест учители на групи в ЦОУД остави 

незабравими летни преживявания за своите уче-

ници. Бяха проведени екскурзии до Три буки и 

парк Рила-Дупница, походи до Хисарлъка, посе-

щения на кино и музей. Организираха се спорт-

ни игри и творчески занимания в училището. Но 

най-веселите дни, носещи силни емоции бяха 

плажните забавления. Разнообразните дейности 

поддържаха интереса на децата и Лятното учи-

лище се радваше на голяма посещаемост.  

           С нетърпение очакваме Лятно училище - 

2018 година, мечтаното училище без уроци. Ед-

на забавна и смислена ваканция! 

 

Ирена Китанова          Ирена Петрова           Галина Иванова 

Августина Ананиева     Емка Спасова            Сашка Боянова 
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 В тези часове се провежда работа за усвояване на правилата за действията събиране, изваждане, 

умножение, деление с едноцифрено и двуцифрено число и свойствата на тези действия. Задълбочават се 

знанията за мерните единици и връзките между тях, за основните геометрични фигури. Цел на работата е и 

повишаване на резултатите на НВО 

                                         

Г-жа Йорданка Игнатова: „Почти в края на обучителния период мога да заявя, че ра-

ботата по проекта е много ползотворна за учениците от групата. Наблюдава се прогрес при всяко дете. Уве-

реността, с която работят децата, е по- голяма, а грешките, които допускат, са много по- малко. Като цяло, 

учебният материал е овладян по- добре.“ 

Йорданка Игнатова 
Екипна работа с родители Демонстрационен урок с Envision 

 

 Работата в групата е насочена към повишаване на мотивацията за ефективно усвояване на учебния 

материал, за придобиване на трайни знания за правописните и пунктуационните норми на българския кни-

жовен език. 

         Г-жа Анка Манова: “Ръководител съм на групата ,,Преодоляване на обучителни 

затруднения по БЕЛ" на учениците от ,,4 а" клас. След системна и целенасочена работа 

чрез упражнения, диктовки, тестове, задачи за четене с разбиране учениците постигнаха 

напредък. Това е резул-

тат и от повишаване на 

интереса и мотивацията 

им за изучаване на БЕЛ. 

Работата им помогна да 

добият увереност в соб-

ствените си сили и въз-

можности и да обикнат все повече родния 

език. Чрез екипна работа с родителите, кои-

то са наши неотлъчни помощници, ученици-

те получиха подкрепа и стимул за по-

нататъшен учебен труд.“ 

Анка Манова 

Работа с родители Изработване на табло 

http://www.eufunds.bg
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 Затвърждаването на стари знания и овладяването на нови знания и умения по математика повишава 
мотивацията за учебна дейност, води до придобиване на увереност и развива убеждението у всеки ученик, 
че може да се справи с учебния материал. 

         Г-жа Анна Павлова: „Групата за преодоляване на обучителни затруднения по математика е съставе-
на от 9 седмокласници . Това са ученици, имащи пропуски в подготовката си от 5 и 6 клас, което пречи за 
добро усвояване на знанията в 7 клас. 
Учениците посещават редовно часовете, изпълняват поставените задачи, като помагат и един на друг-
работят в екипи и така споделят опит.“ 

                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

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. 

Анна Павлова Заедно преодоляваме затрудненията ...и се справяме добре 

     Седмицата на гората в VII ОУ    
     

            Седмицата на гората / 01.- 07. април/ се провежда от 12 април 1925 година, когато за първи път е 
обявена от министерствата на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти. Тогава е 
приет нов закон за горите и е учреден Първия празник на залесяването. Седмицата на гората учениците от 
7 ОУ ”Ильо войвода” отбелязаха с разнообразни дейности. 
 Учениците от Клуб „Журналист” се включиха в съвместен проект с Женско дружество „Майчина лю-
бов” за освежаване на зелените площи около паметната плоча на Лили Шмидт в центъра на град Кюстен-
дил. В знак на уважение и признателност към безкористната щедрост и изключителната личност на дари-

телката децата засадиха красива магнолия и разноцветни пролетни цветя край паметната й плоча. 

Второкласниците засадиха 
нови дървета и храсти в дво-
ра на училището 

Клуб „Журналист“ 
край паметната плоча 
на Лили Шмидт 

Всеки постави своето 
цвете 

С г-жа В. Атанасова-
председател на ЖД 
„Майчина любов“ 

Клуб „Журналист“ пожелава на всички свои читатели и приятели успешно завърш-
ване на учебната година и незабравима, весела и приключенска лятна ваканция! 
До нови срещи в следващата учебна година! 

http://www.eufunds.bg

