
 
Клуб „Млад  Информатик” 
 СОУ  ”ХРИСТО БОТЕВ” 

Гр.Съединение

 
 

Клуб „Млад Информатик” е 
сформиран на 24.10.2014 год. 

Ние сме ученици от VIII-XI клас! 
Избрахме за мото „Надграждането на 

знания е приказка без край..”! 
Изработихме си специално лого! 

В сайта на училището създадохме 
наша страниица! 

 
Наш ръководител е  

г-жа Даниела Недялкова! 
Участници в клуба: 

VIII клас: 
Диана Караиванова 

Петя Георгиева 
IX клас: 

Вилиана Йовчева 
Николета Трахнова 
Николета Чомашка 
Анета Методиева  

Костадин Грахльов 
Милка Трифонова 

X клас: 
Мария Ангелова 

Янка Попова 
Монира Акил 

XI клас: 
Даниел Клинков 

Дейността ни през 
годината: 

 
ВИДЕОКЛИПОВЕ с Photo Story, 
създадени от нас и прожектирани 
пред всички ученициза различни 

празници: 10 февруари -„Заедно за 
по-добър Интернет”,19 февруари 

„142 години от обесването на 
Васил Левски”,3 март,22 април 

„Ден на Земята”,24 май „Ден на 
славянската писменост и 

култура”,2 юни..! 
 

КАЛЕНДАРИ,КОИТО 
СЪЗДАДОХМЕ ЗА 

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ 
КОЛЕДЕН БАЗАР И ЗА ВСИЧКИ 

КЛАСНИ СТАИ!

 

 
 
 



Участвахме с 
рисунки,колажи,презентации и 

видеоклипове в следните конкурси: 
-„Виртуална пролет” Мария Ангелова X 

клас. 
-„България в картини и слово” 

Презентация:Янка Попова,Монира Акил и 
Мария Ангелова X клас. 

Видеоклипове:Анета Методиева,Вилиана 
Йовчева,Николета Трахнова и Николета 

Чомашка от IX клас. 
-„Културното и природното наследство на 

България-да помислим днес за нашето 
утре” Мария Ангелова и Янка Попова X 

клас. 
-„Капитан Петко  Войвода-

Живот,посветен на свободата” Диана 
Караиванова VIII клас. 

-„Бобър 2014”Анета Методиева и Николета 
Трахнова IX клас. 

-Презентация за Иван Вазов,с която 
учениците от IX клас участваха в 

състезание „Народните будители и Аз”-
Николета Трахнова и Николета Чомашка 

IX клас. 

 
Организирахме Международния 

ден за безопасен интернет- 
„ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБЪР 

ИНТЕРНЕТ”  

На 7.11.2014г. в Клуб „Млад информатик“ 
беше изнесен урок на тема „Правила за 
онлайн безопасност“. Урокът участва в 

конкурса „Учител-будител във 
виртуалното пространство“ , беше сред 

първите 15 наградени 
Основните дейности свършиха учениците 

от Клуб „Млад информатик“. Те 
оформиха кът на II етаж в Централната 

сграда с информационни материали. 
Нарисуваха голям плакат, който залепиха 

на входа на училището. Дъските в 
класните стаи бяха изписани с надпис „10 
февруари 2015- Сърфирай БЕЗОПАСНО!“, 

бяха залепени флаери и стикери на BLOB. 
Трима ученици създадоха с програмата 

Photo Story видеоклипове от снимки, които 
да се презентират на самия ден в 

междучасията и да ангажират вниманието 
на младите интернет потребители. 

 
 

В часовете на клуба се 
научихме: 

да работим с програмите: 
PhotoStory, PhotoScape, 

PhotoGallery, Picture Manager; 
 надградихме знанията си за 

програмите,изучавани в 
задължителната подготовка; 
да работим с мултимедия и 

интерактивна дъска; 
опознахме опасностите в 

Интернет; 
станахме по-добри интернет 

потребители;  
да работим в екип и да 
поемаме отговорности; 

да участваме в конкурси и да 
създаваме  мултимедийни 

презентации и видеоклипове; 
да спазваме нетикета. 



 
 


