
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“, № 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

РУБРИКИ: 

Проект „УСПЕХ“ 

Клубове по проекта 

Детско творчество 

Рециклиране 

Неделен книжен клуб 

 

Тема на броя: Изкуството в училище 

Изкуството е неразделна част от 

същносттани. Това е израз на необятна 

красота и възможностда изразиш душата и 

мислите си. Всеки един отнас намира 

изкуството в себе си и го отразява 

чрезлюбимите си песни, картини, филми и 

ощетолкова много неочаквани за нас 

неща. Това самалки звезди, греещи в 

небосвода на човешкияживот, запълващи 

празнините в нас. 

Изкуството и проект „УСПЕХ“ 

 

Ролята на изкуството 

е, отразявайки света, 

да внушава стремеж 

към красота и 

човечност! 

mailto:petosou@abv.bg


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ 

Клубове „От нищо нещо” и „Приказен свят” 

Клуб „От нищо нещо” 

Целта е учениците да осъзнаят нуждата 

и ползата от рециклирането. Да се 

научат да използват остатъци от 

домакинството, с които да изработят 

полезни, красиви, практични и уникални 

предмети. 

 

Клуб „Приказен свят” 

В програмата на клуба са 

застъпени разнообразни 

дейности за възприемане и 

съпреживяване на приказките, 

но най-любими на децата са 

драматизациите. На сцената 

оживяват героите от 

„Палечка”, „Спящата красавица” 

и „Бедният крал”. Тази година 

участниците се подготвят да 

представят „Котаракът в 

чизми”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

„Музиката няма отечество. Нейното отечество е 

цялата Вселена."                                                                                                         
Фредерик Шопен 

 
Музиката… Едва ли има човек, до 

когото тя да не се е докоснала. Едва 

ли има някой, който да не е изпитвал 

нейния чар. Тя е търсена, почитана, 

обожавана. Музиката е вечната 

спътница в живота на човека. 

 

    Когато попитали известния 

пианист Шопен има ли музиката 

връзка с възпитанието на младите 

хора, той отговаря: „– Първото нещо, 

с което трябва да започне 

възпитанието, е музиката. Тя ще 

даде подтик за всички красиви 

мисли и красиви желания. 

Съвременните хора трябва да 

прилагат музиката като 

възпитателно средство.” 

 

● ● ● 

Учениците от Пето СОУ 

„Георги Измирлиев”,  

желаещи по-пълноценно 

общуване с музикалното 

изкуство, ще посещават 

часовете по проект 

„УСПЕХ”, организирани 

в извънучебно време. 

Сформирани са две 

музикални групи: студио 

„Славееви гласове” и 

клуб „Меломания”. 

● ● ● 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студио  „Славееви 

гласове” 

 

Създаване на основни певческо-

музикални и сценични навици. 

Изразяване на талантите и 

индивидуалността на децата чрез 

певчески изяви. 

 

Клуб  „Меломания” 

Осмисляне на свободното време 

на учениците чрез емоционално 

общуване с музиката. 

Повишаване на общата 

музикална култура на децата. 

Стимулиране и изразяване на 

музикалните заложби и 

творческите способности на 

учениците. 
 

Студио „Славееви гласове” и клуб „Меломания” 

 

Заниманията включват: 

- упражнения за правилно дишане, 

артикулация и звукоизвличане;                                                      

- работа за диапазон – разширяване и 

изравняване;                                                                                 

- упражнения за вокална постановка, 

фраза и динамика;                                                                       

- възприемане и изпълнение на 

детски забавни песни, български 

хитове, песни от празничния 

календар и фолклорна музика                                                                                                               

- сценично поведение и техники за 

овладяване на сценичната треска;                                                              

- микрофонна техника;                                                                                                                                

- развиване на артистичността и 

самочувствието;                                                                                                 

- изучаване на характерни похвати на 

пеенето в различни музикални 

стилове – поп, рок, фолклор                                                                                                                                                                                

- посещения на концерти 

Заниманията включват: 

- певческа дейност 

- възприемане на музика 

- музикално творчество  

- свирене с детски 

музикални инструменти 

- разходка из музикалните 

стилове 

- изучаване на българска 

популярна музика 

- запознаване с европейски 

музикални хитове 

- посещения на концерти 
 



 

 

Детско творчество 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участие на Лора Мирчева от V б клас в IX национален конкурс залитературно 

творчество „Морето, морето, морето...”, Варна, 2014 г. 

Черно море 

Обичам те, бурно Черно море, 

с вълни изкрящи, 

със златни брегове. 

 

Сутрин отварям очи 

в летния ден 

и виждам синевата безкрайна 

да се стели пред мен. 

 

И окъпана в твойте 

топли сини вълни 

аз се чувствам щастлива, 

че до мен си ти. 

Лора Мирчева 

 

Йоана Иванова и Божена 

Кряскова от клуб „Аз-

фотографът“ 

Море, море, море 

О, море любимо, 

ти за мен си незаменимо! 

Аз миди събирам 

и добре ги подбирам. 

 

Море, ти посрещаш и изпращаш 

кораби големи 

с добри капитани 

и умели екипажи. 

 

Ти си море, знам го аз това, 

но изпитвам обич 

като към истинска душа 

и аз почитам твойта красота. 

Лора Мирчева 

 

 

 

Лора Мирчева от V б клас 



 

Е-вестник на Пето СОУ „Георги Измирлиев“ - Благоевград 

 

 

 

 

Съберете 

и донесете за рециклиране вашите: 

- Стари (но изпрани ) тениски; 
- Прежда; 
- Панделки; 
- Копчета; 
- Ролки от тоалетна и домакинска хартия; 
- CD  и DVD дискове; 
- Кенчета; 
- Пластмасови шишета; 
- Използвана принт хартия; 
- Списания... 

Краен срок: сряда – 09.12.2014 г. 

ПРЕДАВАЙТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 7 А КЛАС, ГОСПОЖА КОТОВСКА И ГОСПОЖА ЯНЕВА. 

Най-активният клас ще получи награда! 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Препоръчваме 

Ви да прочетете 

Тази седмица в рубриката „Неделен книжен 
клуб“ Александрина Балабанскаот VIIб клас Ви 
препоръчва да прочетете книгата на 
ДЖ.Р.Р.Толкин„Властелинът на пръстените“. 

 
 
 

 
 
 
 
 

кв. „Вароша“ през ноември 

„Властелинът на пръстените“ 

„Съндей Телеграф“ твърди, че: „Това е 

една от най-великителитературни творби 

на 20-ти век.“ 

Александрина Блалабанска 

клас 

„Властелинът на пръстените“ е епичен 

фентъзи-роман от писателя Джон Роналд Руел 

Толкин. Писан е от 1937 до 1949 година. 

Представлява книга от цикъла за Средната 

земя, продължение на неговата книга „Хобит“, и 

описва подробно събитията, очертани в 

последната част на „Силмарилион“ - „За 

Всевластните Пръстени и Третата епоха на 

света“. 

 

По книгата има заснети три филма: 

-"Властелинът на пръстените: Задругата на 

Пръстена" (2001 г.) 

- "Властелинът на пръстените: Двете кули" (2002 г.) 

- "Властелинът на пръстените: Завръщането на 

краля" (2003 г.) 

Книгата е получила множество награди , и 

многократно е била посочвана от проучвания сред 

читатели и критици , а и от размера на продажбите ѝ , 

като една от най-добрите книги на 20 век. Популярен 

израз в описанията на повечето добри автори на 

фентъзи е "вторият след Толкин". 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1937
http://bg.wikipedia.org/wiki/1949
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/2001

