
В началото на м.октом-

ври 2010г. учениците от 

V до VІІІ клас от учили-

щето в с.Яхиново започ-

наха работа по проект 

“Приятно и полезно”,      

финансиран по програ-

ма М-тел Грант. В парт-

ньорство с учили-    ще 

“Христо Ботев” с. Само-

раново и Сдружение 

“Партньори Дупница” 

ще работим до края на 

м.юни 2011г. Проектът 

е свързан с обучението 

по български език и ли-

тература, като чрез иг-

рата, театъра и други 

артистични изяви ще 

обогатим познанията си 

по роден език в писмено 

и говорно отноше-

ние. Ще бъдем изс-

ледователи, режи-

сьори, сценаристи, 

декоратори и други, 

обещава госпожа 

Русинова–нашата 

учителка по БЕЛ, 

която ще бъде обу-

чител по Проекта. 

Не се съмняваме, че 

ще се забавляваме с 

нея като по време на 

предишния проект 

“Театрална работил-

ница” Ние и нашите 

родители бяхме за-

познати с целите на 

Проекта, условията 

на спон-

сора и 

п р а в и -

лата за 

а к т и в н о 

участие.Разпределих-

ме се в две групи: V-

VІ клас-І група и VІІ– 

VІІІ клас-ІІ група. 

Направихме график 

на занятията, които 

ще бъдат два пъти 

седмично по два уче-

бни часа. Дано бъде 

наистина Приятно и 

Полезно! 

        Светлана VІІІ кл. 

Основно училище “Св.св.Кирил и Методий”  

с.Яхиново работи по  проект  “Приятно и полезно” 

през  учебна 2010– 2011година 

10 правила за активно участие в дейностите  

по проект “Приятно и полезно” 

8. Работя в съгласие с другарите си! 

9. Уважавам чуждото мнение и уси-

лие! 

10. Дисциплиниран съм при изпъл-

нение на поставените задачи! 
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м.Х.2010г.– м.VІ.2011г. 

Единствен брой 

1. Участвам доброволно! 

2. Занятията са задължителни и не отсъствам без причина! 

3. Безпричинните отсъствия ще ме лишат от правото на изява и 

участие в дейностите по проекта 

4. Работя старателно и прилежно! 

5. Активен съм в дейностите, за да науча повече! 

6. Спазвам указанията на обучителя! 

7. Съхранявам материалите от обучението! 



родните будители, чиито про-

изведения изучаваме в учили-

щ е  /  Д .  Ч и н т у л о в , 

П.Хилендарски и Л. Кара-

велов/,граматически  и лите-

ратулни  задачи, игри с пуб-

ликата.Трите отбора бяха оце-

нявани от жури. Получиха 

красиви грамоти и малки по-

даръци. Състезанието беше 

заснето от групата младежи, 

които са част от Проекта. 

                     Даниел VІІ клас 

Отбелязването на Деня на на-

родните будители е тради-

ционно за нашето училище.Та-

зи година, работещите по про-

ект “Приятно и полезно” орга-

низираха литературно състеза-

ние. То протече в четири  кръга: 

за просветното дело в Дупница 

и с.Яхиново, презентации за на-

Както си 

му е реда, 

з а п о ч -

нахме с 

проверка на входното равни-

ще. Двете групи получи-ха 

различни задачи, но свър-

за-ни с три картини на Вл. 

Димитров– Майстора.  Ед-

на от задачите беше да от-

крием частите на речта в 

картината. Втората– в 

рамките на 100 думи да 

съчиним история, в която 

да включим записаните 

думи. Разполагахме с 60 

минути, за да се справим със 

задачите. Тези, които се чувс-

тваха по– 

сигурни в 

уменията си, 

р а б о т и х а 

върху бланката на 

компютър, а дру-

ги- по традицион-

ния начин. На 

м а л -

к о т о 

“контролно” присъства г-

жа Райна Георгиева– кон-

султант по Проекта. 

                           Иво– VІІ клас 

учебна година Светлана Ан-

донова от VІІІ клас написа 

разказ за Христаки Павлович– 

Дупничанина и се класира на І 

място в своята възрастова гру-

па. Нейното съчинение е ус-

пех за училището и е част от 

дейността по проект “Приятно 

Участието в 

Националния 

литературнен  

к о н к у р с 

“Духът на бъл-

гарина”- Си-

листра е донесло много награ-

ди на наши съученици. Тази 

и полезно”. По време на заня-

тията е работила по намиране 

на биографичен материал, за 

видния дупничанин, написва-

нето и редактирането на раз-

каза 

Ники Николов.– VІІ клас 
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“Знай своя род и език!”- литературно състезание,  

посветено на Денят на народните будители 

   Няколко задачки– закачки за проверка на  

входното ниво 

Първо място за Светлана Андонова на литературния конкурс  

“Духът на българина”- Силистра 2010г.   

П РИЯТ НО И П ОЛ Е ЗНО  



М . Х. 201 0Г. –  М. VІ . 20 11 Г.  

На организирания  от Националния дворец на де-

цата за първа година  Национален конкурс “От 

люлката до годежа”, ученичката от VІІІ клас 

Светлана Андонова се класира на І Място в своя-

та възрастова група. Нейната разработка беше 

посветена на моминските празници Лазаровден, 

Буенек и Кумичене, в чиято обредност участват 

само девойки, след което се момеят и сгодяват.  

                                                          Ваня VІІІ клас 

На патронния празник– 11 май 

поготвихме нещо, с което да 

отбележим и 10 годишнината 

на театралната дейност в на-

шето училище. Книжката, коя-

то четохме, драматизирахме 

пред нашите учители, родите-

ли и съученици. Много се за-

бавлявахме, докато рабо-

тихме. За костюми помогнаха 

от Общински театър “Невена 

Коканова”- Дупница. Г-жа За-

хова нарисува приказни деко-

ри. Представлението 

беше на необичайно 

място– фоайето в 

училището, но пре-

създадохме атмосфе-

ра и бяхме доволни 

от себе си. 

        Светли VІІ клас 

когото сме прочели в 

книжка, извън задъл-

жителната учебна 

програма по БЕЛ. Все-

ки от нас трябваше да 

прочете по две произ-

ведения. Лично аз 

прочетох “Хари Потър 

и философския камък” 

Почти в края на проекта сме. 

Дойде време да покажем дали 

сме научили нещо. Зачите не 

бяха трудни, напротив даже се 

забавлявахме. Първата задача 

беше да се самопредставим с 

цел да се сприятелим с някого. 

Втората задача беше да предс-

тавим литературен герой, за 

и “Тайната градина”. 

Може би  ще пиша за 

любимия ми Хари По-

тър.... 

            Моника V клас 
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Светлето от VІІІ клас отново на І място на Национален 

литературен конкурс! 

Празникът на училището отбелязахме с 

“Джелсомино в страната на лъжците”  

ВРЕМЕ ЗА ИЗХОДНО НИВО 



Поиграхме на пирати, спасява-

хме принцесата и редихме пъзе-

ли за континентите и държави-

те. 

Дани ни разказа много интере-

сни неща за динозаврите и ко-

смоса. Честно казано такива 

термини не бяхме чували досе-

га. 

Накрая заедно разиграхме исто-

рията на Златокоска и трите ме-

чета. Използвахме четец, а Петя 

Посещение в библиотеката 

В рамките на проект “Приятно и полез-

но” посетихме библиотеката на читали-

ще “Зора”- Дупница. Разгледахме отде-

лите, показаха ни картотеката и как да 

търсим материали в картотеката. Слу-

шахме музика в отдел “Изкуство” на 

грамофонни плочи. В детския отдел 

най– много ни харесаха списанията и 

комиксите. Разгледахме периодиката в 

читалнята. Уверихме се, че разполагат с 

всички броеве на нашия помощ-

ник за домашните по литература

-вестник “Рик”. Четохме избра-

ни откъси от “Мечо Пух”. 

                                Петя– V клас 

 

 

В края на проекта благодарим на 

дарителската инициатива на Мобил-

тел ЕАД, нашите партньори от 

сдружение “Партньори-Дупница”, 

младежите, които заснеха нашите 

изяви. Проектът ни даде възмож-

ност за изява, научихме се да четем, 

говорим и пишем малко по– добре. 

Участвахме в драматизации и много 

се забавлявахме. Учим се да бъдем 

по– отговорни и да работим заедно. 

Изказваме благодарност и задоволс-

тво и от името на нашите родители, 

които бяха доволни, че се занимава-

ме с нещо смислено. 

Благодарим на обучителката г-жа 

Русинова. 

            От списвателите на вестника 

От отпадъци и как се готвят за 

следващата изложба– базар за 

набиране на средства за центъ-

ра. Непременно ще отидем! 

Благодарим ви приятели! 

                      Моника- V клас 

Да се забавляваме заедно с приказките,  

списанията и игрите! 

В края на учебната година се 

запознахме с деца, които посе-

щават рехабилитационния со-

циален център в Дупница. На-

шите нови приятели имат спе-

циални образователни потреб-

ности, но  се забавлявахме с 

тях и научихме нови неща. 

С помощта на Мечо Пух и не-

говите приятели се разходихме 

из слънчогледите, гледахме 

звездното небе и преживвяхме 

късметлийския ден на Пух. Че-

тохме по роли, апликирахме по 

кратките истории и разказвах-

ме за животни, небесни тела, 

птици и пеперуди, рисувахме.. 

 


