
Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”, Свищов 

 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 

„ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН 7” 

„Аз не пуша, не пуши с мен и ти” 

Участници: учениците от VІІІа клас и  Хв клас, Ученически съвет, учители, родители 

Брой участници: 58 

Цел: Предаване на знания, усвояване на умения и изграждане на положителни нагласи 

на младите хора спрямо здравето и здравословния начин на живот. 

Задачи: 

- информационно въздействие върху ученическата общност за повишаване 

устойчивостта срещу тютюнопушенето и търсене на алтернативи за свободното време; 

-   популяризиране на ученическите идеи за превенция на тютюнопушенето;  

- директно въздействие върху учащите се чрез принципа „Връстници към 

връстници” 

 

1. Дейности: 

 

 

1.1.  Дейност №1: 

 На 15 декември 2014 г. се излъчи радиопредаване за учениците от ДТГ. 

  Под ръководството на класния ръководител на VІІІ а клас и педагогическия 

съветник се извършва подготовка с учениците за реализиране на дейност №1. 

Участниците работиха в екипи, намериха материали, синтезираха информацията и 

изготвиха текст, с който запознаха училищната общност с проекта и неговите цели. 

Използвахме форума и представихме информация за вредата от тютюнопушенето 

сред младите хора.  

 

1.2.Дейност №2: 
На 22 януари 2015 г от 14. 30 часа в каб. 17 се проведе здравна беседа на тема 

„Здравословен начин на живот ”  
  Здравната беседа се проведе от медицинска сестра Илияна Денева. Учениците от 

VІІІ а клас проявиха активност по темата за тютюнопушенето и употребата на вещества 

довеждащи до зависимости. На поставените въпроси получиха компетентни отговори.   

 

1.3. Дейност №3: 
     Разработване и разпространяване на превантивно-информационни плакати и 

листовки, съдържащи информация за вредата от цигарите и алтернативи срещу 

тютюнопушенето и презентационен материал за информационното табло. 

 При реализиране на тази дейност, желаещите да се включат в проекта се увеличи. 

Учениците от Х в клас /23 на брой/, сформираха работни екипи и съвместно с учениците от 

VІІІ а клас изработиха флаери и листовки съдържащи информация за вредата от цигарите и 

алтернативи срещу тютюнопушенето. Представители от VІІІ а и Х в клас разпространиха  

превантивно-информационните материали сред ученическата общност. 



 

 

1.4. Дейност №4: 

    26 март 2015 г. -  Туристически поход до местността „Паметниците” 

 

Ученическият съвет в ДТГ „Димитър Хадживасилев” подкрепи организацията на 

похода. По време на похода групата раздаваше информационни материали на гражданите с 

цел да се разпространи идеята за здравословен начин на живот без тютюн. Похода завърши 

със спортни игри в местността „Паметниците”.  
 

 

1.5. Дейност №5: 

Спортни и забавни игри в двора на ДТГ. 

 

На 15. 04. 2015 г. в двора на ДТГ „Д. Хадживасилев” се събраха участниците 

в „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН 7”. Заедно със свои 

приятели от други училища и с подкрепата на учителите по физическо възпитание и 

спорт, на спортната площадка бяха организирани спортни и забавни игри. За да сме 

здрави и да посрещнем с усмивки пролетните дни имаме куража да заявим своята 

позиция - „Аз не пуша, не пуши с мен и ти”.   

 

За периода 20 ноември 2014 г. – 30 април 2015 г. участниците в проекта се 

увеличиха с 35. Не са се налагали изменения от планираните дейности.  

 

 

 

 

 

 


