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ГРУПИ 
за занимания по интереси 

за учебната 2019/2020 година 

 
 

Тематично 

направление 

Наименование на 

дейността 
Ръководител Клас 

Брой 

ученици 

Дигитална 

креативност 

Клуб „Дигитален език и 

текст“ 

Росица Стоева – ст. 

учител по български 

език и литература 

X  

клас 
15 

Клуб „Словото и 

дигиталността“ 

Жанета Андреева – 

ст. учител по 

български език и 

литература 

XII 

клас 
15 

Клуб „Симбиозата 

„дигитализация-

култура“ в помощ на 

обучението“ 

Ива Симеонова – гл. 

учител по български 

език и литература 

XII 

клас 
20 

Природни 

науки 

Клуб „Моето зелено 

училище“ 

Мариана Стефанова 

– ст. учител по 

биология и здр. 

образование 

XI  

клас 
16 

Математика 

Клуб „В света на 

математиката“ 

Десислава Тенева – 

ст. учител по 

математика 

V 

клас 
24 

Клуб „Математиката – 

лесна и интересна“ 

Тодор Трайчев – 

учител по 

математика 

VI
а,б 

клас 
30 

Клуб „Математиката – 

лесна и интересна“ 

Тодор Трайчев – 

учител по 

математика 

VI
в,г 

клас 
31 

Клуб „Да успеем заедно“ 

Виолета Велчева – ст. 

учител по 

математика 

VII
б
 

клас 
21 

Клуб „Да успеем заедно“ 

Виолета Велчева – ст. 

учител по 

математика 

VII
в
 

клас 
27 

Клуб „Стъпка напред с 

математиката“ 

Димитричка Пенева – 

учител по 

математика 

VII
г
  

клас 
20 

Клуб „Стъпка напред с 

математиката“ 

Димитричка Пенева – 

учител по 

математика 

VII
д
 

клас 
22 
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Клуб „Аритметика на 

успеха“ 

Марко Колев – учител 

по математика 

VII
а
  

клас 
15 

Клуб „Математика“ 

Даниела Лазарова – 

старши учител по 

математика 

X
а,б 

клас 
20 

Клуб „Математика“ 

Даниела Лазарова – 

старши учител по 

математика 

X
в
  

клас 
20 

Технологии 

Клуб „Моят роден край“ 
Севдалина Петкова 

– ст. учител нач. ет. 

I
а
  

клас 
  23 

Клуб „Моят роден край“ 
Петя Атанасова – ст. 

учител нач. етап 

I
б
 

клас 
22 

Клуб „Моят роден край“ 
Рени Стефанова – ст. 

учител нач. етап 

I
в
 

клас 
22 

Клуб „Божествени 

искрици“  
отец Васил Василев 

II – III 

клас 
20 

Клуб „Божествени 

искрици“  
отец Васил Василев 

V - VI 

клас 
14 

Клуб „Литературни игри“ Виолета Кънчева 
II – IV 

клас 
26 

Клуб „Шумен – минало и 

съвременност“ 

Петър Петров – 

учител по история и 

цивилизация 

XI  

клас 
16 

Изкуства и 

култура 

Клуб „Млад декоратор“ 
Виолина Тончева – 

учител по изобр. изк. 

VI 

клас 
14 

Арт ателие 

Незабравка Василева 

– ст. учител по физ. 

възп. и спорт 

VIII – IX 

клас 
10 

Вокална група               

„Музикална дъга“ 

Димитър Димитров – 

учител по музика 

V – VII 

клас 
17 

Спорт 

Клуб Баскетбол 
Янко Янков – треньор 

УСШ 

II – IV 

клас 
15 

Клуб Баскетбол 
Янко Янков – треньор 

УСШ 

IV  

клас 
17 

Клуб „Финес“ 
Димитринка Рачева – 

ст. учител нач. ет. 

II  

клас 
22 

 


