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Занимания по интереси  
учебна 2021/2022 година 

във Второ основно училище „Никола Йонков 
Вапцаров“-гр. Варна 

  
 

       Във Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ се проведе анкетно проучване сред 
учениците за идентифициране на техните интереси и желания за учебната 2021/2022 
година. След анализ на резултатите от анкетните карти учениците, заявили желание за 
участие в занимания по интереси са 819 от I до VII клас (като 135 ученици участват в още 
една група), разпределени в 50 групи, както следва:  
 

в област „Гражданско образование“ – 6 групи: 

Клуб „Уча и играя“ – ръководител Бистра Николова 

Клуб "Общувам свободно" – Симеон Катеклиев 

Клуб „Искам да знам“ – ръководител Желязка Иванова 

Клуб "Превенция на зависимостите" – ръководител Полина Сарандева 

Клуб "Усмихното детство" – ръководител Живка Маринова 

Клуб „Млад ескурзовод“ – ръководител Димитър Касъров 

 

в област „Изкуства и култура“ – 4 групи: 

Клуб "Работливко" – ръководител Диана Петрова 

Клуб "Млади музиканти" – ръководител Любов Германова 

Клуб „Вретенце“ – ръководител Димитринка Радулова 

Клуб "Танцови забавления" – ръководител Лиляна Георгиева 
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в област „Математика“ – 9 групи: 

Клуб „Математиката около нас“– ръководител Славена Петрова 

Клуб „Математическо пътешествие“ – ръководител Анелия Андреева 

Клуб „Многознайко“ – ръководител Даниела Симеонова 

Клуб „Млад математик“ – ръководител Снежанка Петкова 

Клуб „Забавна математика“ – с ръководител Светлана Атанасова 

Клуб „В чудния свят на математиката“ – ръководител Мария Т. Иванова 

Клуб „Смятането лесно и интересно“ – ръководител Иванка Стоянова 

Клуб „Математика, ура!“ – ръководител Живка Стоянова 

Клуб "22/7" – ръководител Янка Стойчева 

 

в област „Технологии“ – 21 групи: 

Клуб „Творческа работилница“ – ръководител Невяна Драганова 

Клуб "Цветна палитра" – ръководител Венета Нейкова 

Клуб "Вече знам и мога" – ръководител Дияна Димитрова 

Клуб "Вълшебен свят" – Шазие Бирханова 

Клуб „За да знаем повече“ – ръководител Детелина Шербанова 

Клуб „Юме“ – ръководител Калоян Димов 

Клуб „Голямото приключение“ – ръководител Йовка Владимирова 

Клуб „Аз съм българче“ – ръководител Силвия Желева 

Клуб „Приказни истории“ – ръководител Антоанета Хаджиева 

Клуб "Всезнайко" – с ръководител Таня Борисова 

Клуб „Творческо писане“ – ръководител Нели Жекова – Мусачева 

Клуб „Езиково пристанище“  - ръководител Силвия Димитрова 

Клуб „Любословие“ – ръководител Татяна Русева 

Клуб „Работилничката на Арти“ – ръководител Павлина Колева 

Клуб „Пътешествие във времето“ – ръководител Румяна Стоянова 

Клуб "Шарена работилница" – ръководител Светла Иванова 

Клуб „Сръчни ръце“ – ръководител  Янка Борисова 

Клуб „Българският език – лесен и забавен“ – ръководител Лиляна Николаева 

Клуб „По пътя на грамотността“ – ръководител Звезда Костова 

Клуб „Магията на словото“ – ръководител Мария Иванова 

Клуб „Обичам те, българска реч“ – ръководител Дияна Георгиева 

 

в област „Екологично образование и здравословен начин на живот“ – 4 

групи: 

Клуб „Яж, чети, обичай и живей здравословно“ – ръководител Елена Стефановa 

Клуб „Здраве“ – ръководител Галина Пенчева 

Клуб „Живей здравословно“ – ръководител Гергана Пенева 
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Клуб „Здрави и силни“ – ръководител Галина Панайотова 

 

в област „Природни науки“ – 2 групи: 

Клуб „Млад еколог - изследовател“ – ръководител Лиляна Великова 

Клуб „Природозащитници“ – ръководител Милена Петкова 

 

в област „Спорт“ – 4 групи: 

Клуб „Атлетик“ – ръководител Петя Цонева 

Баскетболен клуб „Вапцаров“ – ръководител Петя Цонева 

Клуб „Звезди в спорта“ – ръководител Явор Драгнев 

Клуб „Таланти в спорта“ – ръководител Явор Драгнев 
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