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ПРОЕКТ “УСПЕХ” 
В ОУ “Антон Страшимиров” –  

с. Дебелт



 П Р О Г Р А М А
за развитие на извънкласните и извънучилищни 

дейности за периода 2014-2015 
в ОУ “Антон Страшимиров”

Общата цел на програмата е да се осмисли 
свободното време на учениците в училището 
ни, включително и на ученици с 
идентифицирана нужда от специфична 
подкрепа, както и на ученици с  риск от 
отпадане и/или  прояви на агресия и/или 
насилие, чрез участие в извънкласни и 
извънучилищни дейности.



    В ОУ “Антон Страшимиров”  продължихме да 
работим по проекта “Да направим училището 
привлекателно за младите хора” - УСПЕХ 

През учебната 2014/2015 г. 



Извънкласна и 
извънучилищна 

дейност

хуманитарни науки



Клуб “Приказен свят”



Приказката е художествена 
ценност, която носи в себе 

си оригиналност и 
завършеност. Тя винаги има 
ярко изразен сюжет. В нея 
няма време и пространство.



 В клуб 
“Приказен свят” 
през годините 
разгледахме 
много приказки, 
запознахме се с 
различни герои 
и техните 
приключения.



Героите от 
приказката “Косе 
Босе” оживяха в, 
представения от 
клуб “Приказен 
свят”, куклен 

театър.



Приказният свят е необятен.С 
голям ентусиазъм изработихме 

декори, разучихме ролите и 
направихме драматизация на 

приказката “Червената шапчица”



 Удоволствието от 
работата ни 
вдъхновяваше 
все повече и ние 
се 
превъплърихме в 
ролите на героите 
от приказката 
“Вълкът и 
седемте козлета”



През 
учебната 
2014/2015 г., 
клуб 
“Приказен 
свят” 
продължи 
работата си 
върху битови 
народни 
приказки. 



Моделирахме 
традиционни 

съдове от глина



Оцветявахме ги. Беше 
забавно и интересно.



Работата 
продължи с 
избора на 
нова 
приказка. 
Спряхме се 
на 
“Галената 
Богданка”



За всяка 
драматизация е 
нужен 
декор.Ето ни по 
време на работа





Разучавахме епизодите





Готови сме за последната си 
представителна изява



С това работата в 
нашия клуб 
приключва

 Беше удоволствие да работим заедно, 
да се учим и да се забавляваме, да се 
превъплъщаваме в образите на героите 
и да ги пресъздаваме.

 Работата в нашия клуб ни научи на 
любов към приказката и да не 
забравяме, че тя е извор на знание и 
мъдрост.



 Благодарим Ви  
за вниманието!

Клуб “Приказен свят”
Ръководител:Мила Братванова

2015 г.
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