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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 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г.

Данни за училището, организирало публичните изяви
Код по админ
0909105

Име на училище
СУ “Отец Паисий“ с
природоматематическа насоченост

Населено място

Община

Област

Кърджали

Кърджали Кърджали

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви
№
1
2
3
4

Наименование на
извънкласна дейност
Група „В чудният свят на
Античността“
Да учим заедно Немски език
„Опознай Родината“
„Школа за начинаещи
програмисти“

5

Пътешественик

6

Млад пътешественик

7

8

9

„Опознай България –
забележителности, традиции,
култура и народно творчество“
– 9в клас
„Опознай България –
забележителности, традиции,
култура и народно творчество“
– 11в клас
„Пътешествие в миналото“ – 6б
клас

Тема на събитието
Изложба – Седемте чудеса на
света
Was habe ich gelernt?
Представително занятие
Второ представително
занятие
Второ представително
занятие
Второ представително
занятие

Ръководител

Тип*

Теодора Богданова

И

Светлана Запрянова
Мария Гьошева

И
И

Диана Милушева

И

Светла Илчева

И

Мария Стефанова

И

Второ представително
занятие

Светла Илчева

И

Второ представително
занятие

Мария Стефанова

И

Второ представително
занятие - Годишна училищна
продукция

Мария Вълкова

И
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10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

„Ученическа
компютърна Второ представително
а,в,д
занятие - Годишна училищна
академия“ – 5 клас
продукция
г Годишна училищна
„Пътешествие в миналото“ – 6
продукция
клас
г
Годишна училищна
„Млад фотограф“ – 6 клас
продукция
„Как да реагирам при бедствия и Годишна училищна
аварии“ – 7 клас
продукция
„Помни българското“ – 5 клас
Годишна училищна
продукция
„Химията днес“
Първо представително
занятие „Да опазим Земята с
постиженията на
съвременната химия“
„Как да стана по-добър
Онлайн състезание
информатик“
Обучителни затруднения “ – 3б Представително изява
клас
Електронен вестник
Публикации в медиите и
„Паисиевци“
отразяване в местната преса
Пролетен концерт на НЧ
Народни танци
“Обединение“- Кърджали

Мария Вълкова

Светла Чаушева
Светла Чаушева
Веселина Кючукова
Веселина Кючукова

И
И
И
И
И

Галина Балабанова

И

Атанаска
Мишонова

З

Анна Владимирова

З

Красимира
Георгиева

И

Алексей Настев

И

* 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.

Данни за публичните изяви
В чудният свят на Античността - ръководител Теодора Богданова
На 6 април 2017г., във фоайето на III-я етаж в СУ ”Отец Паисий” – гр. Кърджали,
участниците от група „В чудният свят на Античността” подредиха и представиха своите постери и
макети на тема „Седемте чудеса на света”. В продължение на няколко седмици в часовете по
проекта „Твоят час”, дванадесетте момичета с много желание и интерес откриха и се запознаха с
чудесата на античният свят. След това по групи и индивидуално изработиха постери свързани с
всяко едно от чудесата. Работата беше както изследователска така и забавна, защото върху плакатите
беше пресъздадена и представата на учениците за определени антични обекти чрез рисунки. Бе
изработен макет на Египетските пирамиди.
На откриването и представянето на изложбата присъстваха г-жа Терзиева – зам. директор на
училището, родители и ученици от 5-ти и 6-ти клас.
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Да учим заедно Немски език - ръководител Светлана Запрянова
На така проведената публична изява учениците показаха своите знания, които са придобили
от изминалите часове по проекта “Твоят час“. Попълваха асоциограми. Взеха участие във
викторината “По-по-най“. Изпълниха научени стихотворения и песни на немски език. От
изработените материали по проекта направиха импровизирана изложба.
„Опознай Родината“ - ръководител Мария Гьошева
На 25.04.2017г. от 13:00 ч. учениците от 10 клас, участващи в група „Опознай родината“,
представиха пред гости с особено вълнение и емоция изработена презентация на тема
„Национални обекти в област Хасково и област Смолян“. Разказаха за посещенията си в Хасково,
Димитровград и Смолян. Споделиха впечатленията си от посетените обекти - Статуята на
Богородица, Камбанарията, Исторически музей, Дом-музей „Пеньо Пенев“, Планетариум –
Димитровград, Водонапорната кула, Планетариум – Смолян, Галерия Петър Стайков, Храм «Свети
Висарион Смоленски», Родопски драматичен театър «Николай Хайтов», и създадените от тях
презентации. Идеята и мотото на занятието бе „Остани в България!“.
„Школа за начинаещи програмисти“ - ръководител Диана Милушева
На 8.04.2017 г. от 9:00 ч. учениците от школата за „Начинаещи програмисти“, взеха учатие в
заключителното за тях онлайн състезание по програмиране. Учениците изпитаха всички
психологически елементи на състезанието: предстартова треска, активно състезание и емоция от
резултата.
Пътешественик - ръководител Светла Илчева
Участници: ученици от XIв клас;
Основни акценти, свързани с участието им в събитията:
 опознаване и съхраняване на национални, исторически, географски ценности и
забележителности;
 подобряване на екипната работа и комуникацията между тях и различни институции;
споделяне на завладяващата страст към пътешествия.
„Опознай България – забележителности, традиции, култура и народно творчество“ –
9 клас - ръководител Светла Илчева
„Всяко пътуване е запознанство с един нов свят, но това запознанство променя нас самите
към добро.“
Участници: ученици от IXв клас;
Основни акценти, свързани с участието им в събитията:
 провокиран е интересът на подрастващите - да бъдат събрани на едно място и
запазени за поколенията легенди и предания от историята на Кърджали и региона,
достигнали от древността до наши дни.
 подобряване на екипната работа и комуникацията между тях и различни институции;
в

Млад пътешественик - ръководител Мария Стефанова
Участници: ученици от IXв клас;
Основни акценти, свързани с участието им в събитията:
 опознаване и съхраняване на национални, исторически, географски ценности и
забележителности;
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подобряване на екипната работа и комуникацията между тях и различни институции;
споделяне на завладяващата страст към пътешествия.

„Опознай България – забележителности, традиции, култура и народно творчество“ –
11в клас – ръководител Мария Стефанова
Участници: ученици от XIв клас;
Основни акценти, свързани с участието им в събитията:
 провокиран е интересът на подрастващите - да бъдат събрани на едно място и запазени
за поколенията легенди и предания от историята на Кърджали и региона, достигнали от
древността до наши дни.
 подобряване на екипната работа и комуникацията между тях и различни институции.
Пътешествие в миналото - ръководител Мария Вълкова
На годишното представително занятие учениците от VIб клас, участващи в група
„Пътешествие в миналото“ по проект „Твоят час" представиха постигнати знания, умения,
резултати и крайни продукти, изготвени по време на проекта – презентации, впечатления от
посетени места, красиви фотогалерии и електронен вестник.
Ученическа компютърна академия - ръководител Мария Вълкова
На годишното представително занятие участниците демонстрираха придобити знания,
умения, компетентности и изработени крайни продукти – рисунки на програмите Corel Draw,
PhotoScape и Easy GIF Animator, създадени брошури, плакат, календари и електронен вестник,
ученически презентации, фотогалерии и снимки.
Пътешествие в миналото - ръководител Светла Чаушева
На 27.04.2017г. от 10:30ч. група ученици от VIг клас, участващи в група „Пътешествие в
миналото“ по проект „Твоят час" представиха презентации на забележителности в близост до град
Кърджали («Каменни гъби», «Перперикон», «Каменна сватба») .
Подготвените от тях презентации разкриват информация за всяка една забележителност.
Млад фотограф - ръководител Светла Чаушева
На 25.04.2017 г. от 09:30ч. група ученици от VI г клас, участващи в група „Млад фотограф“ по
проект „Твоят час" представиха мултимедийни презентации на заснетите от тях снимки, свързана с
новогодишните и коледни празници, мултимедийни презентации от 21 октомври - Ден на
Кърджали и Есенни пейзажи.
Как да реагирам при бедствия и аварии - ръководител Веселина Кючукова
Седмокласниците от СУ „Отец Паисий“ отново показаха отлични умения и познания как се
реагира при аварии, бедствия и катастрофи. На провелия се на 26 април общински кръг на
състезанието, те бяха най-добрите сред училищата в община Кърджали и заслужено спечелиха
първо място. На 28 април (петък), паисиевци отново се представиха достойно като завоюваха второ
място в областното първенство „Защита на населението при бедствия и аварии“. Тези техни успехи
в състезанието са многогодишна традиция и плод на постоянство, усърдие и качество в обучението.
Обучението на клуб „Как да реагирам при бедствия и аварии“ е по проект „Твоят час“. Техен
ръководител е Веселина Кючукова.
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Помни българското - ръководител Веселина Кючукова
По проект „Твоя час“ се състоя годишно представяне на клуб „Помни българското“ пред
родители и съученици на децата от 5 г и 7 в клас. На този ден децата представиха своите познания
и впечатления от богатството на родния край, който те опознаха в рамките на дейностите по
проекта. Всяко дете разказа свой любим момент – някои бяха впечатлени от посещенията на
специфични за региона традиции и обичаи, други разказаха за природните и исторически
забележителности и легендите, свързани с тях, трети показаха добри познания за редките и
застрашени растителни и животински видове, разкриващи богатството и разнообразието, с което се
отличава регионът на Източни Родопи.
„Химията днес“- ръководител Галина Балабанова
На 20.04.2017г. в кабинета по химия на СУ“Отец Паисий“ се проведе публично занятие на
тема “Да опазим Земята с постиженията на съвременната химия“. Участниците в представителното
занятие „Химията днес“ по проект “Твоят час“‚ представиха пред ученици от 6-ти и 7-ми клас
постиженията на съвременната химия в областта на екологията и опазването на околната среда.
Гости на занятието: г-н Златко Атанасов - Директор на СУ “Отец Паисий“, Валентина
Мингова- старши учител по човекът и природата и химия.
Андреа Щерев и Бедреттин Бекир запознаха присъстващите с основните методи за анализ,
използвани в специалност „Екология“, наблюдавани от участниците при посещението във
филиала „Любен Каравелов“ град Кърджали.
Как да стана по-добър информатик - ръководител Атанаска Мишонова
На 7. 04. 2017 г. учениците от групата се включиха в онлайн състезание организирано от
BGCode за група D -6-7 клас. Резултатите на учениците показват темпото на усвояване на учебния
материал и осъществяват подготовка за участие в пролетен турнир по Информатика.
Обучителни затруднения “ – 3б клас - ръководител Анна Владимирова
Публичната изява пред родителите бе, за да могат да се запознаят с напредъка на своите
деца. Присъствието им в часа бе да ги мотивират и те да покажат наученото до момента.
Учениците могат и умеят:
 да конструират текст и да създават собствен такъв по словесна или визуална опора;
 да четат на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, правилно да поставят
паузите. С това доказват, че са разбрали основния смисъл на прочетенотo.
 да четат наум и да докажат, че също са разбрали основния смисъл на прочетеното;
 да отговарят правилно на литературни въпроси;
 да умеят да преразкажат прочетеното.
Към всеки текст на предвидените български народни приказки бяха задавани въпроси с
разбиране и се приложи многократно четене с различна мотивация.
Това доведе до повишаване на интереса и активността на учениците при изпълнение на
учебната дейност за усъвършенстване на уменията им за четене. Техниката позволи обвързаност на
учебното съдържание с прагматични дейности от ежедневието на учениците.
Електронен вестник „Паисиевци“- ръководител Красимира Георгиева
Целта на публичната изява на електронния вестник бе да запознае обществеността с
дейностите, който са осъществени от и за училището. Електронният вестник отрази и
популяризира всички изяви, инициативи и състезания на учениците. Публикувайки новините в
----------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------------------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, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
местната и национална преса, изявените деца се стимулираха да продължат да надграждат знания в
различни области. Публикуцията на новините по електронен път постигна по-бързото
осведомяване на различните обществени институции, близки и приятели, родители, съученици и
учители. Чрез електронния вариант на вестника обхватът на разпостранение е няколко пъти поголям, т.е достига по-голяма аудитория.
Списвайки електронния вестник, участниците от 9 и 10 клас, повишиха своята грамотност,
обогатиха речниковия си запас и усвоиха знания по различни предмети.
Участниците в електронния вестник работиха и се забавляваха, като затвърдиха знания по
български език и литература, история и цивилизация, информационни технологии. Научиха се да
работят с различни програми - CorelDRAW Graphics Suite и Photoshop Inspiration.
Народни танци – ръководител Алексей Настев
През последните години интересът към народните танци бележи ръст. Многобройни са
децата в града и училище, които тропат хорце от начален до гимназиалния курс. Обединяващо е за
всички е българският танц. Групата по народни танци обединява ученици от различен етнос и
възраст. Учениците ги играят от сърце. Осъществява се една приемственост. Родителите държат на
постоянството на децата си. В танцовия състав подрастващите се учат на ред и дисциплина.
Народните танци, освен сред подрастващите, са много популярни и сред зрелите кърджалийци.
Затова бяха и многобройни публичните им изяви – на всички тържества в училище, пред
паметника на Освободителя по случай 24 май, на сцената на НЧ „Обединение“. Момчетата и
момичетата от „Пъстро герданче“ продължават със своите изяви целогодишно.
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Дата: 30.04.2017 г.

Предал: Златко Атанасов
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