Ден на активността
20.12.2019 г.
По време на традиционния за училището „Ден на активността“ ръководството на
училището и учителите за пореден път организираха интересни и разнообразни занимания, игри и
предизвикателства. С много настроение и емоция учениците демонстрираха знанията и уменията
си в една неформална среда, проявиха инициативност, изобретателност, спортсменски дух,
амбициозност, колективизъм, щедрост и благородство. Учене чрез правене и съпреживяване,
извън стандартите на класно-урочната система, сближиха учители и ученици и превърнаха
училището в едно живо и желано споделено пространство. Ето някои акценти от богатия на
активности ден:
Предметна колегия „Български език и литература“
1.
Учениците от X А клас инициираха посещение в Дома за деца, лишени от
родителски грижи „Другарче” – Варна, за да занесат на децата там за Коледа дрехи, ученически
пособия и подаръци.
2.
Учениците от VII Б клас са участвали със свои есета в книжка-сборник, издадена по
приказката на Антоан дьо Сент-Екзюпери „Малкият принц“. Представянето на есетата бе
реализирано в деня на активността пред поканените родители на коледното тържество.
3.
Учениците от XI А клас посрещнаха за полазници на своето коледно тържество
двама предишни възпитаници на училището, които да споделят успешен житейски и
професионален опит: Ния Докова и Диан Господинов. Срещата бе трета от поредицата за
професионалната ориентация на класа.
Предметна колегия „Английски език“
1.
Желаещите ученици имаха възможност да се включат в
арт ателие за изработване на коледни картички с Айлин Петкова.
2.
Стелияна Стефанова и Живка Захариева - игри на тема
„Стереотипи основани на половата различност”: Да влезем в обувките
на...; Мечтаният подарък в очите на момиче/момче е...
3.
Елизабет Габровска бе организирала викторина за
упражняване
на
английската
граматика Grammar Quiz.
4.
Стоян Бошнаков и Евгени
Станчев акцентираха на музикалната
Коледа - в съпровод на пиано децата пяха
коледни песни, а някои участваха в инициативата за почистване на
пианото в каб. 401.
5.
Grammar and vocabulary can be fun – игри, коледна
викторина за традициите и обичаите по Коледа в англоезичните страни
и обмяна на рецепти за коледни сладки Secret Santa, състезание по „Не
се сърди човече” – всички те организирани от учителите по английски
език Наталия Тонева, Дияна Янева, Магдалина Василева, Златка
Корновска, Нели Стоянова, Анастасия Барева, Станислава Пиндикова.
Предметна колегия „Съвременни чужди езици“
1.
Марияна Жекова с учениците от VIII В кл. изработиха коледни картички за
родителите с пожелания на немски език под звуците на немски коледни песни.
2.
Зоя Цветкова, Марияна Димитрова и Катерина Войнова проведоха занимания с
учениците от VIII Е клас на тема ,,Коледа в Германия“.

3.
Антоанета Петрова с XII Е кл. изгледаха и коментираха немския филм ,,Unendliche
Geschichte“.
4.
Катя Кирякова и Станка Шестакова организираха занимания със VII А кл., в които
учениците представяха изготвените презентации на тема „Смисълът на Коледа. Коледа по света, в
моя град, в моя клас.“
5.
Петя Маркова, Златка Корновска и учениците от XI Б кл. организираха коледното
тържество „Sekret Santa”.
6.
Кирилка Милева и Малина Чичилаки даваха на учениците от XII кл. указания за
изготвяне на презентации по латински и италиански език.
Предметна колегия „Обществени науки и гражданско образование”
1. Коледен исторически куиз (викторина) - „Клуб на знаещите” с учителите по история
Валерий Тодоров и Станка Христова.
Традиционният Коледен куиз премина при особен интерес от страна на деветокласниците.
Той протече в два кръга – „Обща култура“ и „История“. Участниците показаха завидни знания и
получиха „сладки“ награди за усилията си. Гост на събитието бе Георги Жечев – бивш възпитаник
на училището и дългогодишен член на „Клуба на знаещите“. Той изненада участниците с
допълнителен куиз на тема „Киноизкуство“.
2. Коледна изложба „Коледният дух във фолклора и
митологията“ – презентации и представяне на коледни обредни
хлябове. Участваха учителите по история Мариана Момчева и
Ваня Симеонова, съвместно с учители по български език и
литература.
3. Кулинарно състезание „Мама готви най-добре“ – V - VII
класове с учителите по история и литература Ваня Симеонова и
Еми Петрова.
4. „С Коледен дух в сърцата“ – благотворителна дейност в
социална институция – младежи с проблеми се социализират с
развиване на занаятчийски умения – с ученици от IX Г клас и
учителите по философия Росица Тодорова и Александър Иванов.
В деня на активността, заедно с учениците и класният
ръководител Дарена Маринова, Александър Иванов и Росица
Тодорова бяха част от творческия процес в социално предприятие
„Вижън“. Идеята на предприятието е хора от различни възрасти с
ментални проблеми, изявили желание да бъдат полезни, създават
различни творчески продукти – сувенири, картини, уеб сайтове и
др. Разнообразието от терапевтични методи впечатлява с
резултатите, а желаещите да развиват уменията си са
обединени в множество групи по интереси. Съчувствие,
възхищение, дистанция – смесени емоции, споделиха
учениците, които трябва да се възпитават в толерантност и
респект към маргиналните групи.
5. Коледен бал с маски за учениците от XII клас с
организатор И. Маркова.
За дванадесета поредна година в училището бе
проведен Коледен бал с маски, водещ началото си от
инициатива на випускниците от далечната вече 2007/2008 г.
6. Артгео – визуализация чрез анимация на картини
и макети на географски обекти с учениците от Х Е клас и
учителите по география и информационни технологии
Адреяна Янкова и Емилия Филкова.
Учениците
използваха
различни
софтуерни
приложения за създаване и виртуално моделиране на 3Дмодели на избрани географски обекти с помощта на своите
учители.

7. Коледно караоке – ХI Д клас с учителя по история Катерина Раличкова.
Коледния празник бе посрещнат с въодушевление от единадесетокласниците, които
изпълниха любими коледни и новогодишни песни на български и чуждестранни изпълнители.
8. Коледната трапеза по света – IX E
клас с учителя по география Ивелина
Николаева.
Учениците подготвиха и представиха
кулинарни изкушения, типични за различни
страни, които отбелязват този празник.
Разказаха как се приготвят традиционни
коледни ястия и показаха как изглежда
коледната трапеза по света с филми и
илюстрации.
Предметна колегия „Математика и ИТ“
1.
Мария Панова и Даниела Георгиева ангажираха учениците от VI А кл. със
занимателни и логически задачи, презентации и състезание.
2.
Румянка Иванова организира работилница за коледни и новогодишни картички за
всички желаещи с използване на информационни технологии и графични софтуери.
3.
Снежинка Илиева и Цонка Ганчева запознаха VI A клас с методите за пресмятане в
менталната математика.
4.
Колю Колев и Красимира Куртева организираха Коледно тържество за класовете си.
5.
Михаил Райчев и Пламен Захариев проведоха турнир по шахмат за желаещите
ученици.
6.
Татяна Тодорова запозна желаещите с технологията по изготвяне на индивидуален
хранителен план.
Предметна колегия „Природни науки“
Учителите от колегията работиха в различни направления.
1.
Ученици от единадесети клас с ръководител Миглена Илиева, учител по химия,
подготвиха проекти, свързани с история на химията.
2.
Участниците в Общинския фестивал „Вълшебна разходка из 150-годишната
периодична таблица на Дмитрий Менделеев“ с ръководители Марияна Димова и Миглена Илиева
подготвиха изложба с най-интересните модели на химични съединения и постери.
Ученици от IX – XII класове се запознаха с приноса на учени-химици в класификацията на
химичните елементи, както и с някои от най-значимите открития в областта на химичния синтез.
3.
Учениците от V А клас с класен ръководител Гергана Ангелова представиха
презентации на тема „Вкусът на Коледа“, като акцентът беше поставен на традиционните коледни
обичаи в различни страни. Беше организирана и кулинарна изложба, в която много ученици се
включиха с направени от тях и техните майки обредни хлябове и сладкиши. Най-весело беше на
дегустацията, когато участниците опитаха от експонатите на изложбата.
4.
Ученици от десети клас с ръководител Магдалена Михайлова, учител по биология,
подготвиха градинските растения за зимата.
Предметна колегия „Изобразително изкуство“
1.
Учителите по изобразително изкуство Мина Сиракова и Радослав Радев, подготвиха
ескизи на карнавални костюми и маски. Вдъхновението бе стимулирано от традиционния Коледен
бал с маски.
2.
На учениците от Х И клас бе направена презентация на картини от световните музеи,
представена от Иван Димитров и Румяна Иванова. Проведено беше дискутиране и анализ за всяка
картина. Засегната бе темата за Виенската сецесионна архитектура.

3.
Под ръководството на Севдалина Драгнева и Киро Янев бе извършена дейност по
озеленяване на коридор и кабинет в училището.
4.
Учениците от XI И клас с класен ръководител Ивайло Иванов изработваха коледни
картички и проекти за коледна украса.
5.
Във фоайето на училищната сграда се
проведе конкурс на тема „Моля те, пести водата!“, в
който се включиха учениците от групата за занимания по
интереси „Компютърна графика“ на Джулиана Вълчева.
Всеки участник представи свой проект на стикер, а
преминаващите ученици, гости и учители чрез гласуване
определиха победителя. Предстои отпечатването на
отличения стикер и разлепянето му в сервизните
помещения на училището.
6.
В нетрадиционно занятие на тема
„Изкуството на миниатюрата“ с ръководител Джулиана
Вълчева млади таланти изпробваха уменията си,
рисувайки върху ноктите на свои съученици и така, забавлявайки се, показаха какво е
приложението на едно древно изкуство в съвременния моден свят.
Предметна колегия „Музика“
1.
Учениците от V Г клас изработваха сурвачки под ръководството на своите учители
Мария Русева и Маргарита Георгиева.
2.
Разглобяване и почистване на пианото в каб. 401 с участието на ученици от VII Г и
XI З класове под ръководството на учителите Евгения Истаткова, Милена Чакърова, Радостина
Манева и Емил Малинов.
3.
Български традиции и обичаи за Игнажден. Среща на ученици от VI Г клас с учителя
по музика Венелин Мутафчиев.
4.
Състезание за подреждане на пъзели с учениците от IX З клас и учителите Дарина
Докторова, Димитрина Хинева и Росица Малчева.
5.
„Сцена на желанията“ – концерт на учениците от класовете по поп и джаз пеене с
учителите Ив. Йорданова, Милица Панайотова и Ал. Димитров, с участието на Мартин Джунев.
6.
Среща-разговор на Гергана Георгиева с учениците по пиано.
7.
„Спорт за неспортисти“ с учениците от VIII З клас и учителите Веселка Пенкова,
Петя и Драгни Драгневи.
Предметна колегия „Хореография“
1.
Посещение на музейната експозиция, съчетано с Коледно тържество в класната стая
на учениците от V В клас с класен ръководител Е. Петрова.
2.
„Детски игри от миналото“ – интересни истории с учениците от VI В клас с класен
ръководител Т. Пеева.
3.
Кулинарен конкурс за коледни сладки и други вкусотии с учениците от VII Д и VIII
Ж класове с класни ръководители Д. Галев и Р. Радев.
4.
Турнири по настолни игри с учениците от Х Ж и участие в спортните състезания на
учениците от IX Ж класове под ръководството на класните ръководители Ст. Филипова и Р.
Мирославов.
5.
„Коледна работилница“ за изработване на коледни играчки с учениците от XI Ж с
класен ръководител М. Гроздев.
Предметна колегия „Физическо възпитание и спорт“
1.
Във физкултурния салон и на спортната площадка на училището учителите по
физическо възпитание и спорт организираха състезания по волейбол и турнир по тенис на маса.
Бяха сформирани смесени отбори с участието на момичета и момчета от 8 до 12 клас. Проведена
беше и открита тренировка по бадминтон.

Училищни психолози
Училищният клуб по превенции се включи в
Деня на активността с инициативите:
1. Оформяне на информационен кът с плакати от
различни кампании и материали от направленията, по
които работи клуба:
- Превенция употребата на психоактивни вещества;
- Превенция на рисковото сексуално поведение;
- Превенция трафик на хора;
- Безопасен интернет;
- Превенция на правонарушенията, извършвани от
деца.
2. Доброволци от клуба раздаваха информационни материали и разясняваха на учениците,
които проявиха интерес, с какво точно се занимават в клуба.
3. Екип от доброволци бе гост на учениците от осмите класове, пред които с презентация
представиха основните моменти от дейността на клуба и отговориха на зададените въпроси. В
резултат на тези срещи 22 ученици изявиха желание да се включат в клуба.
С помощ от приятели
В групата по интереси „Нашите пари“ служители от партньорска
банка организираха викторина-игра за финансовата грамотност на
учениците на тема „Банки и банкови карти“. Финансистите бяха
подготвили около 30 въпроса и когато учениците даваха верен отговор,
им се задаваха енигматични задачи, решението на които ги насочваше
към тайни места в стаята със скрити цифри. След доста динамична игра
и наистина компетентни отговори, последователно намерените цифри
разкриха кода на банков сейф, който учениците отвориха с
любопитство и откриха в него забавни награди.
Ученици от VI, IX, X и XI клас се включиха в друга вълнуваща надпревара за откриване на
„Съкровище“, организирана от ръководството на училището и менторите на двата стартъп клуба
„Тийноватор“ – Мария Доганова и Екатериана Леондиева. Сформираните четири отбора трябваше
да преминат поредица от предизвикателства, използвайки различни умения и знания, за да
достигнат до крайната точка на играта. В рамките на около час отборите демонстрираха
концентрация и сръчност, преминаха през лабиринт, решиха шахматна задача, танцуваха народен
танц на рокендрол музика, пяха българска коледна песен и решиха исторически ребус, за да
открият мястото, на което бе скрито съкровището. Победителите (отборът на X З клас) първи
намериха „апетитното съкровище“ – голяма
вкусна торта, която споделиха с достойните
си съперници.

