
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 
„Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

 учебния процес“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

       На 16.04.2013 година в часа по Занимания по интереси в ПИГ І а,б в, г 
клас под ръководството на възпитателите Ели Стоичкова, Вася Узунова и 
Любима Ранова, бе проведено занятие на тема „Космосът-акварел“.  
       За целта учениците бяха предварително запознати  с темата, за да имат 
възможност да се подготвят за нея. 
       Възпитателите на групите бяха подготвили табла, снимков материал и 
макети. 
      Учениците с  интерес участваха в диспута като всеки се стремеше   да 
изясни и покаже нещо, което сам знае и е научил за космоса. 
     С голям интерес и любопитство всяка група  се включи със свои идеи и 
предложения.                                              
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      Използвани бяха синия цвят, черен, ярко жълт, тъмно синьо, за да 

предадат красотата на космическото пространство. Едни от учениците 

изобразяваха планетите и звездите толкова красиво, сякаш те самите са 

били там. 

     Други бяха космонавти, с лъскави скафандри и облекла и смело крачеха 
в необятната космическа  шир. 
     Имаше деца, който бяха  изобразили себе си като пътешественици и се 
любуваха на различни космически обекти. 
    В края на заниманието бе направена изложба и разбира се,  бяха 
оценени най-добрите. 
    Всички бяха много доволни и щастливи от наученото и с приповдигнато 
настроение разговаряха помежду си за космоса , космическите обекти и 
явления. 
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