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1. Представителни изяви на групите:
 „Моята скорост” – английски език за обучителни затруднения;
 „Моята пластичност” – английски език за занимания по интереси.
На 16.12.2016 г. учениците, включени в групите за преодоляване на образователен
дефицит по английски език „Моята скорост” и за развиване и надграждане на знанията по
английски език „Моята пластичност” от ПГМТ „Вл. Комаров” потеглиха за СОК „Камчия” след
приключване на редовните учебни занятия. След настаняването си в хотел „Черноморски” в
споменатия комплекс, в 17.00 ч. момчетата вече правеха своята обиколка из Авиокосмическия
център, където научиха много за полетите на космонавтите и обстоятелствата, довели до
трагичния край на летеца-космонавт Владимир Комаров – патрон на гимназията.
На следващия ден – 17.12.2016 г., след закуска учениците от двете групи организираха
своите изнесени занятия по английски език в един от кабинетите на „Училище на бъдещето” в
ДОЛ „Черноморски”. Момчетата от група „Моята скорост” имаха възможност да представят
темата на занятието „Robin Hood” по най различни начини – гледаха и коментираха
предоставеното им по темата видео, рисуваха и писаха, създавайки собствени вариации по
темата за легендарния герой.
Учениците от група „Моята пластичност” имаха възможност не само да преведат двете
басни на Соломон – „Пеперудата” и „Пръстенът”, но и да драматизират двете притчи по много
непосредствен начин чрез подръчни материали. Създадоха и златна книга с наименование
„Solomon’s Parables”, която ще продължат да обогатяват до края на учебната година.
След успешно проведените занятия по английски език момчетата с ускорена крачка се
отправиха към закрития плувен басейн в хотел „Лонгоз”, където с удоволствие разпуснаха,
отмивайки уморота от натоварената учебна седмица чрез плуване и фитнес. Час и половина
след това вече освобождаваха хотелските стаи.
Момчетата, щастливи и доволни от осъществената връзка „Човек – Земя – Космос”, се
качиха в автобуса на ПГМТ „Вл. Комаров” и поеха обратно към родния град, планирайки
мястото за следващото занятие.
Ръководител на двете групи: Татяна Кинджакова – ст. учител по английски език
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2. Представителна изява на групата „Художествено слово” за занимания по интереси.
Клубът по художествено слово е новосформирана група, която започна своята работа през
тази учебна година. Учениците се учат да интерпретират текстове. Чрез изкуството на живото
слово се опитваме да съживим интереса към книгите и произведенията на българската
литература. Учениците изучават живото художествено слово чрез литературно изразяване и
сценично поведение. Включените в клуба са предимно отговорни към това, което правят и се
стараят да навлязат в рецитаторското изкуство. Целта им е да изпълняват художествено
различни видове текст, като възпитателно средство в обучението по литература.
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Великата тайна на българската литература се крие именно в изпълнителското изкуство,
защото творбите се пишат не за да се четат наум, а за да бъдат слушани. Така те разкриват
своите послания. Така те биват преоткривани непрекъснато. Ние сме хората, които
преоткриваме ценностите на българите, стигнали до нас чрез книгите.
И така, на 23.02.2017 г. клубът по художествено слово проведе своята първа
представителна изява – в Радио „Мелодия“ ни посрещнаха като приятели. Всеки направи своя
интерпретация на любимо стихотворение или част от разказ. Галина Стойнова и Теодор Иванов,
тези които се грижат жителите на нашия град да са информирани винаги и да слушат винаги
най-добрата музика, споделиха, че винаги може да разчитаме на тяхната помощ. Може пък
точно от нашия клуб да бъде следващия водещ в радиото. Пожелаха ни успех и ни изпратиха с
усмивка. До следващи срещи.
Ръководител на клуба - Светлана Алтунян – ст. учител по Български език и литература

3. Представителна изява на групата „Математика за подготовка за ДЗИ” за занимания
по интереси.
Групата по математика за 12 клас е създадена по проекта „Твоят час” с основна цел
успешно полагане на ДЗИ по математика от учениците, пожелали да се включат в нея. На
09.12.2016 г. се състоя първата част от представителната изява на клуб „Математика за
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подготовка за ДЗИ“ с групата, включваща ученици от 12 клас на тема: „Подготовка и явяване на
Коледното математическо състезание“ на 10.12.2016 г. Присъстваха всички ученици от клуба и
гости, сред които родители на участниците. Водещ на събитието бе Иван Валентинов от 12б
клас, чиито въпроси – задачи от модул 1 от предходни години на състезанието стимулираха
интереса на гостите. Учениците показаха уменията си да решават задачите от модул 3 от тема
за ДЗИ по математика. В края на занятието вниманието бе съсредоточено върху задачите, от
Коледното състезание през 2015 г.
На следващия ден 10.12.2016 г. се състоя заключителната част на изявата. Коледното
математическо състезание се проведе в ОУ „Отец Паисий“ - град Силистра. В състезанието взе
участие Християн Димитров. Той се класира се на 9 място в своята възрастова група.
Ръководител на клуба – Теменужка Николова – гл. учител по математика

4. Представителна изява на групата „Волейбол” за занимания по интереси.
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Публичната изява се изразява в участие в общински турнир по волейбол, състоял се на
16/18.01.2017 г. във физкултурния салон на Езикова гимназия „Пейо Яворов“ град Силистра.
Отборът на ПГМТ беше представен от всички ученици, записани в групата по волейбол
по проект „Твоят час“. Същият се класира на трето място като показа спортен дух и желание за
победа.
На събитието присъстваха Калоян Петков – гл. експерт „Спортни дейности“ в Община
Силистра и Руси Иванов – председател на УСК Силистра – 2004, родители и много ученици от
средните училища в града. Провеждането на турнира беше отразено в сайта на Община
Силистра и социалните мрежи.
Ръководител на групата – Красимир Скорчелиев – учител по Физическо възпитание и спорт

5. Представителна изява на групата „Футбол” за занимания по интереси.
Основната цел за създаването на групата по проект „Твоят час“ е сформиране на екип,
подготвен за участие в представителните отбори на училището по футбол. В групата се
включиха изключително мотивирани ученици, които участваха във всички общински
първенства по футбол. Отборите на гимназията спечелиха първото място на общинското
първенство в двете възрастови групи VIII-X клас и XI – XII клас.
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В чест на патронния празник на гимназията беше проведен вътрешноучилищен турнир по
футбол, в който се включиха представителни отбори от IX до XII клас. В деня на празника –
16.03.2017 г. се проведе първата представителна изява на групата по футбол на тема
„Двустранна игра“. Срещата се проведе между победителя от вътрешноучилищния турнир –
отборът на XIа клас и групата по футбол по проект „Твоят час“. Пред цялата училищна общност
двата отбора демонстрираха изключителен спортен дух, показаха отлична игра и желание за
победа. Наградата грабна отборът на групата по футбол по проект „Твоят час“ .
Ръководител на групата – Красимир Скорчелиев – учител по Физическо възпитание и спорт

6. Представителна изява на групата „Млад риболовец” за занимания по интереси.
Представителната изява на учениците от клуба „Млад риболовец” се проведе на
14.11.2016 г. на брега на река Дунав – района на Дунавския клуб.
Целите, които си поставихме са: учениците да покажат умения за улов на дребна риба/
уклей и попчета/; запознаване с техниката на безопасност при движение покрай реки и езера;
опазване местата за риболов от различни замърсители; спазване размера на хванатата риба;
Участваха 15 ученика, които бяха разпределени на около 2 метра растояние един от друг.
На трима риболовци имаше поставен по един ментор от по-голям клас, който помагаше за
спазване на техниката за улов и разрешаване на различни ситуации. Първоначално бяха
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прогонени отделните въдици, след това се захраниха отделните водни петна и накрая започна
риболова.
Учениците се справиха много добре с техниката за улов на дребна риба, като всеки хвана
по около килограм.
В занятието се отличиха Мирослав Маринов, Борислав Георгиев, Радослав Руменов,
Калоян Пенчев и Добромир Добрев, показвайки цялостни самостоятелни умения за риболов.
Освен за себе си те помагаха и на другите от групата за връзване на кукички, разплитане на
възли и откачане на по-лакомите риби. Като единствено момиче и начинаещ рибар Радолина
Александрова демонстрира добра техника и усет при конкретните засичания на всяка риба.
От поканените гости Христина Димитрова – учител по биология и химия и класен
ръководител на IXв клас се включи и опита своя късмет. Чакането и беше възнаградено с едър
екземпляр уклей /около 20см./
Младите риболовци останаха много доволни от проведеното занятие, тъй като научиха
нови неща за специфичния риболов на дребна риба, демонстрираха добри умения за риболов и
се погрижиха за природата, изхвърляйки остатъците от принадлежности и захранки на
определените за това места.
Ръководител на групата – инж.Радослав Гълчавов – ст.учител практическо обучение
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Дата: .03.04.2017 г.

Предал: инж. Величка Белева
/име, фамилия/
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