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ДО 
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ 
BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“ 

 
 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ 
 
по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(Твоят час)“ – фаза 1 
 

за период от 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г. 

Данни за училището, организирало публичните изяви 
Код по админ Име на училище Населено място Община Област 

0909105 
СУ “Отец Паисий“  с 
природоматематическа насоченост 

Кърджали Кърджали Кърджали 

 

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви 

№ 
Наименование на 
извънкласна дейност 

Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 
Вълшебният свят на 
българската художествена 
литература 

Първи ноември - Ден на 
Будителя 

Радостина Динева 
Кръстева 

И 

2 Да учим заедно Немски език Einkaufen 
Светлана Милушева 
Запрянова 

И 

3 Клуб "Млад доброволец" 
Аз участвам в европейската 
инициатива „Време за 
движение“ 

Северина Христова 
Вълчева 

И 

4 Лека атлетика 

Участие в състезание "14-ти 
Мемориален шосеен пробег 
Петко Йорданов" гр.Нова 
Загора 

Марияна Иванова 
Бозакова 

И 

5 Футбол 
Общинско първенство –
футболна среща 

Димитър Илиев 
Кичков 

И 

6 Математика - 4 клас Събиране на числата до 1 000 
Петя Русчева 
Георгиева 

З 

7 Математика - 4 клас Изваждане на числата до 1 000 
Петя Русчева 
Георгиева 

З 

 

* Обозначете в колоната «Тип» извънкласните дейности по интереси с «И», а извъкласните дейности за 
преодоляване на обучителни затруднения със «З». 
В таблицата добавете редове в зависимост от броя публични изяви, организирани за отчетния период. 
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Данни за публичните изяви 
 
Вълшебният свят на българската художествена литература -  ръководител Радостина 

Динева Кръстева  

 

С прочит на ЛЕГЕНДА ЗА БУДИТЕЛИТЕ започна мероприятието, посветено на тези 

велики и достойни българи от епохата на Българското възраждане. Презентация за живота на 

някои от тях бе направена от седмокласниците. Специално внимание обърнах и на 

основоположника на българската възрожденска литература – Паисий Хилендарски, чието име 

носи нашето училище. Прочетохме любопитнио факти от книгата „Бразди“, която е летопис за 

100 годишния юбилеи на училището ни.  

 

Да учим заедно Немски език - ръководител Светлана Милушева Запрянова 

 

На проведената публична изява учениците показаха своите знания, които са придобили от 

изминалите часове по проекта“Твоят час“. Попълваха асоциограми. Взеха участие в игровите 

мероприятия. Изработиха предмети и пособия и ги надписаха на немски език, като се придържаха 

към темата – пазаруване. От изработените материали по проекта направиха импровизирана 

изложба. 

 

Клуб "Млад доброволец" - ръководител Северина Христова Вълчева 

 

Децата се включиха в конкурс за детско творчество по темата „TIME to MOVE”; викторина 

за родния край, а TREASURE HUNT бе най-атрактивно състезание и то се проведе в Регионална 

библиотека „Н. Й. Вапцаров!. Откриване на съкровище из отделите на библиотеката. 

Библиотекарите разходиха децата из различните отдели и припомниха как са подредени книгите и 

как се работи с библиотечния фонд, къде е мястото на всяка книга и по какви критерии тя се 

подрежда. Всичко това имаше за цел да подготви участниците в интересната интерактивна игра 

„Търси съкровището”- съкровището на знанието, което е скрито в книгите. С голямо нетърпение 

децата се втурваха и откриваха книгата, която даваше верния отговор на поставения въпрос. В нея 

се намираше следващата загадка. Така стъпка по стъпка участниците в надпреварата вървяха към 

картата на съкровището. Всички участници получиха подаръци за своето участие. 
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Лека атлетика  - ръководител Марияна Иванова Бозакова 

 

Щафетното състезание показва нивото на достигнатите умения от учениците по отношение 

на бързина, ловкост и колективното начало, работа в екип. Участие взеха 21 ученика от група 

„Лека атлетика” по проекта, разделени в отбори. 

 

Футбол  - ръководител Димитър Илиев Кичков 

 

Отбора на СУ “Отец Паисий“  във възрастова група 5 – 7 клас участва в Общинското 

първенство по футбол.  В среща срещу отбора на СУ „Йордан Йовков“ нашият отбор постигна 

победа с 4 – 1. Отбора на СУ “Отец Паисий“ се състои от 20 ученика. 

 

Математика - 4 клас – ръководител Петя Русчева Георгиева 

 

Учениците от 4 клас, участващи в група Математика отговориха на въпроси от подготвена 

викторина със забавни математически задачи свързани със събиране на числа до 1 000. Те участваха 

и в състезанието „Събиране на числата до 1 000“, като бяха разделени на две групи. Занятие бе 

много емоционално.  

 

Математика - 4 клас – ръководител Петя Русчева Георгиева 

 

Учениците от 4 клас, участващи в група Математика показаха, че математиката е древна 

наука, която и днес е навсякъде около тях. С много желание изваждаха числа  до 1000. Забавляваха 

се с “магически квадрати”. По-добрите помагаха на тези, които се затрудняват. Учениците 

непрекъснато бяха поощрявани за своята работа. Постигнаха се положителни емоционални 

преживявания. 
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Дата: 31.10.2017  г.      Предал: Златко Атанасов 


