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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001
 „Да направим училищетo привлекателно за младите 

хора”
“Училище за Себеутвърждаване и подготовка към 

Европейски хоризонти“ 
УСПЕХ





Основно училище
„Антон Страшимиров“

село Дебелт община Средец



Извънкласна и извънучилищна 
дейност

Културни компетентности- изразяване 

на идеи,творчество,емоционално и 

естетическо съпреживяване чрез 

литература,музика и други изкуства



Клуб “Етнография и краезнание”



Етнографията 
    се занимава с изследването на обичаите, 

традициите, бита, културата, облеклото, 
диалектните и говорните различия, занаятите, 
музикалните инструменти, семейните и родови 
взаимоотношения и вярвания. В българската 
ентография се изучават културните различия 
между основните български етнографски групи - 
шопи, добруджанци, тракийци, македонци, 
рупци, 
балканджии,торлаци,тронки,рупци,загорци и 
загарци, които принадлежат на един етнос - 
българския, но имат различия в говора, 
облеклото, народното творчество и някои 
традиции и обичаи.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%28%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8


Клубът

Започна работа с темата  за 
миналото и настоящето на 
нашето родно село.

Издирихме и се запознахме с 
легендите  свързани с Дебелт и 
района.



Работа с документи

  Научихме се да събираме
  документи и  обработваме

  информация за личности          
     свързани с историята на 

  Дебелт.
  



През декември

Започнахме 
подготовка за 
изработването 
на автентични 
сурвакници 



Всички работиха старателно



Красивият резултат от 
работата



Автентични сурвакници



Всички сме доволни



Следващата задача

Да проучим

етнографските 
групи на 
територията на 
община Средец

  



Старателно изработвахме проекти 
за шевици



Бяхме пленени от красотата на 
българските шевици.



Месец февруари –време е за 
подготовка за пролетните празници

Мартениците – 
един от най-
българските 
символи

Работихме с 
удоволствие и 
старание



Избирахме си и подходящи места за 
работа

В стаята или в коридора



Мартеницата- най-българският 
символ



Работата в клуба беше изключително 
интересна

Посетихме исторически места

Събирахме  и обработвахме 
информация 

Изработвахме предмети

 Научихме много за етнографията



Последно занятие проведено 
заедно

Работата в клуба “Етнография и 
краезнание” по проект “УСПЕХ” за 
учебната 2014/2015 година приключи 
успешно. Доволни сме от наученото и 
видяното, което беше възможно 
благодарение на УСПЕХ

Училище за

Себеутвърждаване и                         

Подготовка към

Европейски 

 Хоризонти



Клуб

“Етнография и 
краезнание”
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