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Профилирана гимназия
„Свети Климент Охридски”



За учебната 2016/2017 година, 143-ма ученици от Училището пожелаха
да работят по проект "Твоят час“.



Сформираха се седем групи за извънкласна дейност, а именно:



“Цифрова фотография” с ръководител Петя Димитрова;

“Лека атлетика” с ръководител Димитър Кисьов;



“Биология и здравно образование” с ръководител Маринка Стоева;

“Млад астроном” с ръководител Султанка Николова;



“Създаване
на

интерактивни
уроци

по
история”

с
ръководител

Филка

Славова;



“Курс за преодоляване на обучителни трудности по български език”
с ръководител Виолета Илчева;



и “Преодоляване на обучителни затруднения по математика” с ръководител 
Галина Кънева.



Учениците от група “Млад астроном” имаха изнесени занятия:



насладиха се на лекция-сеанс за звезди, съзвездия и движение 

на космическите тела по небесната сфера в НАОП – Ямбол;



на площадката на обсерваторията наблюдаваха протуберансите 

на Слънцето с най-новия телескоп;



разгледаха Слънчевата тракийска обсерватория на Зайчи връх

край с. Кабиле;



в местността Карандила разпознаваха най-големите съзвездия върху небесната сфера, 

откриваха Полярната звезда, звездния куп Плеяди ...



Първата публична изява на ИКД “Млад астроном” беше на тема 
“Звезди. Време и календар”.



Гостите на събитието с интерес проследиха презентацията „Звезди и 
съзвездия“.



Мария и Теодор ни дадоха пояснения за лунен и слънчев календар.



С какво се занимава астрологията и какво е зодиак, разбрахме от Росица,
Илиана 

и
Анна. 



Младите ни астрономи ни показаха, че много са научили. Много още може да 
научат в оставащите занятия на групата – пожелахме им го...



Учениците от групата “Цифрова фотография” също показаха пред публика с какво 
са се занимавали в изминалите месеци.



Те не просто снимат... Те се стараят да го направят по най-добрия начин!



Градският пейзаж предизвиква фотографа във всеки момент...



Природният пейзаж вдъхновява...



Не е за изпускане да снимаш колегата си...



Може ли да се снима предколедно настроение?



Как
да

устоиш
на

тази
пухкава

красота...



Кулинарно състезание снимай –

гладен няма

да

останеш

...



Да снимаш любовта – безценно!



Нали се разбрахме, че няма просто да щракаме... Трябва да учим, много неща 
трябва да усвоим, за да стане снимката ни изкуство!



Групата по Биология и здравно образование направи публична изява 
на тема “Болести при човека”.



Освен за самите болести, учениците ни обясниха и за необходимостта от ранна и 
точна диагностика.



Научихме
за

болестите
на

белия
дроб

и
ендоскопския

метод
за

диагностика
“бронхоскопия”.



Златомир
ни

разясни
болестите

на
сърцето

и
свързаната

с
тях

“електрокардио-
графия”

(ЕКГ).



Ултразвуковото изследване (ехография) е широко използвано в медицината и дава много възможности за откриване 

и лечение на болести.



“Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо” – тази сентенция ни 
припомниха

биолозите
и

ни

пожелаха

да 

се 

грижим

за 

здравето 

си.



За групата “Създаване на интерактивни уроци по история” е важно достигането до 
правилната информация за историческото събитие или епоха.



Те
ползват
активно
писмени

източници
на

информация.



Веществените източници като “Рогозенското съкровище” са особено
важни за историците.



Мария ни разказа за етнографските паметници и ползването им при създаването 
на интерактивни уроци по история.



“ Историята е опознаване на миналото, но помага и за осмисляне на 

съвремието”, ни казаха младите историци

от нашето училище.

“Учете я,

тя няма

да ви 

подведе”,

отговорихме...



И още бихме могли да Ви разказваме... ,
но... 

Благодаря за вниманието!

Изготвил: ст. учител Генка Николова


