
Групи по интереси, реализиращи се в рамките на Дейност 2 
„Подобряване на образователната среда в СУ „Бачо Киро“, в което се 
обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства“, 

проект № BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 
"Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими

групи в Община Павликени"

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР 
BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в 
община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, 
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна

програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на
Европейския съюз



Цели:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните 
способности на учениците в различни тематични области; 

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат 
затруднения в подготовката си по задължителните предмети в училище и 
повишаване на мотивацията им за учене; 

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени 
научни области; 

4. Превръщане на СУ „Бачо Киро“ в привлекателно място за учениците и 
изграждане на по- голяма увереност в собствените им сили, с което да се 
насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.



• Клуб "Приказки разказвам„

• Ръководител: г-жа Соня Симеонова

• Какви дейности реализират: учениците усъвършенстват
четивната си техника, чрез четене на приказки. Формират
се отношения на толерантност, взаимопомощ, 
милосърдие. Учениците преразказват любимите си 
приказки, участват в драматизации.

• Любопитно: учениците от този клуб посетиха Комплекса за 
социални услуги - гр. Павликени и Дома за стари хора в с. 
Карайсен. С рецитал по повод Коледните светли празници
учениците стоплиха сърцата на малки и големи.



• Клуб „Краезнание“

• Ръководител: г-жа Наталия Алтънова

• Какви дейности реализират: четене на литературни
произведения за родината и родния край, разучаване на 
празници и обичаи, изработка на сурвакници. 

• Любопитно: учениците от този клуб участваха в отбелязването
на празника Банго Васил и посетиха общинската
администрация, където наричаха за здраве и берекет. 
Подробно познават местния обичай "Иванови влачуги" от с. 
Караисен и местната голяма забележителност – Античен
керамичен център. 



• Арт студио „Дъга“

• Ръководител: г-жа Диана Ганчева

• Какви дейности реализират: учениците разучават
техники за рисуване, включително върху чинии от 
хартия и изработка на украса от тях. До сега са
изработили множество прекрасни коледни
ръкавички, сурвакници и картички. 

• Любопитно: учениците от този клуб участваха в 
изработването на Коледни картички и мартеници, 
които бяха представени на изложба – базар в 
училището. Събраните средства бяха дарени с 
благотворителна цел.



• Клуб „Роден край – история и традиция“ 

• Ръководител: г-жа Александра Александрова

• Какви дейности реализират: по време на тези часове децата
се запознават с историята на град Павликени. Добиват
представа за културата и традициите на родния край. Работят
с презентации, създадени от учениците за град Павликени. 
Всяко едно от децата може да изработи свой собствен проект 
представящ неговото родно място.

• Любопитно: посещават Градски исторически музей



• Клуб „В света на химията“ 

• Ръководител: г-жа Силвия Йорданова

• Какви дейности реализират: запознават се с правилата за работа 
в химическата лаборатория, международните предупредителни
знаци, лабораторните съдове и пособия, безопасната работа при 
извършване на химични експерименти. Учениците получават
информация за откриването на химичните елементи, тяхното
минало, настояще и бъдеще, както и за значението и 
приложението им в живота на хората. Познават структурата на 
Периодична таблица, Периодичния закон, делото на Менделеев 
и приносът му за науката. 

• Любопитно: учениците от този клуб познават повече тайни на 
химията от който да е друг. Често правят опити и следят за това, 
химията да бъде полезна и безопасна. 



• Клуб „Калейдоскоп“  

• Ръководител: г-жа Румяна Боянова

• Какви дейности реализират: запознаване се с предпечатната
подготовка, различните файлови формати, цветовите модели, 
шрифт и стил, видовете компютърна графика, проектиране, 
видовете графични редактори. Работят за решаване на 
практически задачи, където директно се прилагат
математическите знания. Избиране на маршрут, пресмятане на 
най-оптимален маршрут, скорост, престой, разход, 
продължитеност на пътуване, стойност на пътуването и много, 
много други. 

• Любопитно: разглеждат класически любовни истории от 
литературни произведения и представянето им чрез 
математически дефиниции и чертежи. Най-великите любовни
истории се описват най-добре от математиката. Както всъщност и 
всички останали неща от действителността…



• Клуб „Светът на Англия и Франция – история, култура и език“

• Ръководител: г-жа Светлозара Върлева

• Какви дейности реализират: учениците се запознават
подробно с географското разположение на френската столица 
и нейните забележителности - Айфеловата кула, 
Триумфалната арка, Лувъра, историческия хълм Монмартр, 
Монпарнас, Домът на инвалидите, снимки от катедрала „Нотр
Дам“, прочутият булевард Шанз – Елизе и много други. 

• Любопитно: учениците разработват табла за някои, 
предпочетени от тях френски замъци и прочути градове.



• Клуб „Сръчни ръце“

• Ръководител: г-жа Антоанета Цветкова

• Какви дейности реализират: работа с техниката Квилинг. 
Изработване на елементи, като се използват различни
материали. Изработване на Коледни картички и украса за 
дома. Развиване умения за работа в екип, за реализирането
на редица творчески задачи.

• Любопитно: учениците от този клуб участваха в 
изработването на Коледни картички и мартеници, които бяха
представени на изложба – базар в училището. Събраните
средства бяха дарени с благотворителна цел.



• Клуб „Информационен скулптор“

• Ръководител: г-н Георги Тодоров

• Какви дейности реализират: разучаване на частите на 
компютъра, включително и чрез игра. Учениците се 
запознават с правилните методи за изработка на уебсайт, 
разглеждат таговете за форматиране и експериментират
с тях, 

• Любопитно: упражнения в изработването на 
презентации посветена на различните професии и на 
празници като Коледа. Има информация, че се обучават
за хакери 



• Клуб „Херодот“

• Ръководител: г-н Станислав Тодоров

• Какви дейности реализират: през тези часове
учениците се запознават с историята и загадките на 
древните цивилизации. Използват видеоматериали, 
писмени и материални източници. Разискват
исторически виждания по различните спорни въпроси. 
Работят с богат снимков материал и исторически карти. 
Беседват и анализират историческите извори. 

• Любопитно: учениците от този клуб се запознават с 
тайните от миналите епохи и влиянието им върху
съвремието



СУ „Бачо Киро“ – твоят партньор към успеха!



100 години традиции 

в обучението на поколения павликенци!


