
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“, № 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

РУБРИКИ: 

Проект „УСПЕХ“ 

Клубове по проекта 

Моето пътешествие в 

Анталия 

Неделен книжен клуб 

 

Тема на броя: Да успяваме заедно 

Настоящият брой е посветен на 

проект “Училище за себеутвърждаване и 

подготовка към европейски хоризонти“. 

Ще ви представим клубовете, които през 

учебната 2014/2015 г. ще бъдат 

сформирани в Пето СОУ „Г. Измирлиев“. 

Проект „УСПЕХ“ 

Цел на проекта - да се осмисли 

свободното време на учениците в 

училище, включително и на ученици с 

идентифицирана нужда. 

mailto:petosou@abv.bg


 

 

Клубове „Аз-фотографът“ и „Млад фотограф“  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ 

В сформирания клуб  „МЛАД 

ФОТОГРАФ”  членуват  9 ученици от 5. 

клас. Дейността на клуба  има за цел да 

подготви ученици за работа с 

фотографска техника и обработка на 

фотоснимки.  

 

Учениците  в клуб „Аз-

фотографът“ ще научат за 

възможностите и тайните 

на цифровата фотография 

и обработване на 

изображения с подходящи 

компютърни програми. 

 

Антония Чучукова и 

Александрина Балабанска от 

клуб „Аз-фотографът“ 

„Фотографите прекарват години, дори целия си 

живот, в опит да уловят моменти, които, взети 

заедно, се равняват само на няколко часа.“  

Джеймс Ларопуй Кейвъм 

Заниманията  ще се провеждат през 

свободното време и са с практическа 

насоченост. Членовете на клуба ще 

отразяват дейностите на Пето СОУ "Георги 

Измирлиев", свързани  с празници, бележити 

дати и др. чрез снимков материал и 

презентации.  



 

 

Клуб „Светът през обектива“  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“  

Основните цели на  дейностите на клуб 

“Светът през обектива“ са: 

 Учениците да се запознаят с основните 
аспекти и понятия във фотографията, 

видовете фотографска техника и 
нейната употреба; 

  

 Да развият практически умения за 
изпълнение на различни фотографски 

постановки в основните фотографски 
жанрове;

 
 Да развият фотографски поглед и 

отношение към произведенията на 

фотографското изкуство.  

По-голямата част от дейностите ще се 

осъществяват на улицата и сред природата.  

 

Представителните изяви на клуба "Светът 

през обектива" ще са под формата на 

изложби, организирани по различни поводи 

в сградата на училището. 

 

Повече информация и 

снимки за клубовете по 

проект „УСПЕХ“ в Пето 

СОУ може да прочетете 

на сайта 

petosou.weebly.com.  

В следващияброй темата 

ще бъде „Изкуството в 

училище“ и ще Ви 

представим клубовете: 

„От нищо нещо“, 

„Приказен свят“, 

„Славееви гласове“ и 

„Меломания“. 

 

Йоана Иванова и Божена 

Кряскова от клуб „Аз-

фотографът“ 

„Часовете по фотография трябва да бъдат 

включени в учебната програма на всяко учебно 

заведение, защото тя те кара да виждаш, а не 

само да гледаш.“ 

Сюзан Зонтаг  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аз съм Емили Чобанова от X а клас. 

Занимавам се с народни танци от десет 

години в ДЮФА „Пиринска китка“ и 

имам много участия на сцените в 

България и чужбина. 

 

Последното ми международно 

участие беше през април 2014 година в 

Турция на 25-тия Международен детски 

фестивал в Анталия. Имаше множество 

участници от цял свят. Всички показаха 

културата и вярванията на своя народ 

чрез магията на танца. 

Какво е усещането да 

танцуваш? 

Усещането, което 

трябва да имаш,  докато 

танцуваш, се изгражда с 

години. Танцът идва от сърце 

и трябва да достигне до 

сърцето.За да се получи това, 

се изисква перфектна 

музикалност,техника,присъс

твие, визия и 

майсторство.Когато успееш 

да развиеш всичко това ще 

почувстваш и силата на 

въздействие на танца ти 

върху околните. 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Препоръчваме 

Ви да прочетете 

Тази седмица в рубриката „Неделен книжен 
клуб“ Габриела Яневаот Xа клас Ви 

препоръчват да прочетете книгата на Майкъл 
Морпурго„Сянка“. 

 
 
 

 
 
 
 
 

кв. „Вароша“ през ноември 

„Сянка“ на Майкъл Морпурго 

Романът „Сянка“ е носител на 

престижната награда „Ред Хаус“ за 2011 г., 

която се определя чрез гласуване на деца. 

Габриела Янева от X а клас 

Малкият Аман и майка му са напуснали 

дома си и живеят в пещера, подобно на много 

други афганистанци, опитвайки се да оцелеят 

в един жесток свят на бедност и насилие. Един 

ден пред входа на пещерата се появява 

измършавяло и покрито с рани куче. Аман се 

грижи за него, докато раните му заздравеят, и 

кучето става негов постоянен спътник, негова 

сянка. Така и го наричат  Сянка. 

Когато Аман и майка му решават да 

поемат на дълго пътешествие през 

опустошения Афганистан в търсене на нов и 

сигурен дом, Сянка се превръща в техен 

закрилник. Скоро ще разберат, че Сянка 

въобще не е обикновено куче... 

Майкъл Морпурго е един от най-обичаните 

британски писатели и е носител на много 

литературни награди. Написал е над 100 книги за 

деца, сред които и романът „Боен кон”, по който 

Стивън Спилбърг създава едноименния епос, 

номиниран за „Оскар” за най-добър филм на 2011 г. 


