МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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 01.02.2018 г. до 28.02.2018 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
5
6
7
8

Наименование на
извънкласна дейност

Тема на събитието

Да учим заедно немски език

Светлана Милушева
Ich habe etwas Neues gelernt
Запрянова
und du?

Светът около нас – 3
„Германия
далечна“

-

Ателие“Артисти“
Природата
в
дигитален свят – 1

близка

Ръководител

Росица
Точева

Зимни празници
и

Георгиева

Fasching - 27.02. (48 Tage vor Северина Христова
Ostersonntag)
Вълчева
Участие
в
родителите

изява

за

нашият Второ
представително
занятие – Природата в
нашият дигитален свят
Природата
в
нашият Второ
представително
дигитален свят – 2
занятие – Природата в
нашият дигитален свят
Второ
представително
Уча и творя с компютър – 1
занятие – Уча и творя с
компютър
Второ
представително
Уча и творя с компютър – 2
занятие – Уча и творя с
компютър

Станка
Стамова

Тип*
И
И
И

Иванова
И

Мария Стефанова

И

Светла Йорданова
Илчева

И

Мария Стефанова
Светла Йорданова
Илчева

И
И
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9
10

Клуб "РОБОТИКА"

Диана
Иванова
Публична изява 2 - Годишна
Милушева
училищна продукция

И

Светът около нас – 3

Росица
Зимо, добре дошла! – песни и
Точева
стихове за зимата

И

Георгиева

* 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
Да учим заедно немски език - ръководител Светлана Милушева Запрянова
Публичната изява протече под формата на викторина.Представени бяха презентации на
немски език на различни теми.Децата трябваше да познаят от коя изучена тема е. презентацията и
да говорят свободно на немски език.
Светът около нас – 3 - ръководител Росица Георгиева Точева
На 09.02.2018г. от 11:15ч. група ученици от 1 клас, участващи в група „Светът около нас“ по
проект „Твоят час"представиха приказки, легенди, песни, рисунки и снимки, свързана с
новогодишните и коледни празници.
„Германия - близка и далечна“ – ръководител Северина Христова Вълчева
На 19.02.2018 г. се проведе карнавал-спектакъл Fasching с участие на ученици от 6 в клас,
включени в група „Германия-близка и далечна“ по проект „Твоят час“.
Участниците бяха маскирани с красиви костюми – от принцеси и феи до пирати и супер
герои от комикси, герои от киберпространството, нимфи, гадателки, ангели, дяволи и вампири.
Костюмите - творчески, изработени от самите участници с подкрепата и помощта на родителите
им. Към всичко това се добави доза забавление и весело настроение с интересни игри, песни и
танци, частица вълшебство с авторски изпълнения под музикален съпровод и искрена покана към
предстоящата пролет…
За своя труд и фантазия децата бяха наградени с бурни аплодисменти от прекрасната и
ентусиазирана публика, а на края всички се почерпиха с вкусни лакомства.
Ателие“Артисти“ – ръководител Станка Иванова Стамова
Учениците представиха театралната постановка „Училище за клоуни“ успешно с много
желание и ентусиазъм.
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Природата в нашият дигитален свят – 1 – ръководител Мария Стефанова
Представяне на “Природни забележителности и биоразнообразие в Източните Родопи ”,
подготвена от ученика Джан Фердун Рамис от VIII клас. На откритото занятие бяха представени
следните презентации:


Резерватът Маджарово; - Димитър Янков Николов



Меандърът на Арда при Маджарово; - Бирсен Ерхан Махмуд



Резерватът „Вълчи дол“ и язовир Студен Кладенец; - Асуде Сунай Бекир



Природна забележителност “Кован кая”; - Елис Ерсин Муса

Изготвените мултимедийни презентации, постер и клип за природните забележителности
“Кован кая”, Маджарово предизвикаха интерес при своето представяне.
Децата от големите градове имат все по-малки контакти с природата и особено
възможността да се потопят в биоразнообразието и да разгледат природните забележителности на
родния край. Те в много случаи се запознават с природните забележителности от картини,
интернет и не могат да изпитат тези приятни емоции и възторг, породени от хубостите при
непосредствения контакт с нея.
Възпитаване в любов към родината, формиране на умения и полезни навици, изграждане на
екологичен светоглед и природозащитна култура у децата, това е целта на тези занятия.
Приобщаването на учениците към природата, възпитаването на желание у тях да проникнат в
тайните и, умението им да се възхищават от нейното съвършенство и красота и най-важното
потребността да я опознават.
Природата в нашият дигитален свят – 2 – ръководител Светла Йорданова Илчева
Представяне на “Природни забележителности и биоразнообразие в Източните Родопи”,
подготвена от учениците от VIIIв клас, представиха следните презентации:
Изготвяне на мултимедийни презентации, постер и клип за, и на природна забележителност
“Кован кая”, Маджарово


Резерватът Маджарово;



Меандърът на Арда при Маджарово;



Резерватът „Вълчи дол“ и язовир Студен Кладенец;



Природна забележителност “Кован кая”;
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Децата от големите градове имат все по-малки контакти с природата. Те в много случаи се
запознават с природните забележителности от картини, интернет и не могат да изпитат тези
приятни емоции и възторг, породени от хубостите при непосредствения контакт с нея.
Възпитаване в любов към родната, формиране на умения и полезни навици, изграждане на
екологичен светоглед и природозащитна култура у децата. Приобщаването на учениците към
природата, възпитаването на желание у тях да проникнат в тайните и, умението им да се възхищават
от нейното съвършенство и красота и най-важното потребността да я опознават.
Уча и творя с компютър – 1 – ръководител Мария Стефанова
Представяне на “Природни забележителности”, презентация

подготвена от водещите

ученици на откритото занятие..
На откритото занятие бяха представени следните презентации:
 Две мултимедийни презентации на тема „Красотата на зимата“; - Антония Бисерова
Йорданова и Джулия Фрейзър Гардинър
 фотоалбум в POWER PPOINT - пейзажи; Деница Иванова Иванова
 фотоалбум в POWER PPOINT - Моите приятели - Джансел Рейхан Реджеб
Гостите и учениците бяха впечатлени от красивите пейзажи представени във презентациите
и фотоалбумите.
Възпитаване в любов към родната, формиране на умения и полезни навици, изграждане на
екологичен светоглед и природозащитна култура у децата. Приобщаването на учениците към
природата, възпитаването на желание у тях да проникнат в тайните и, умението им да се възхищават
от нейното съвършенство и красота и най-важното потребността да я опознават.
Уча и творя с компютър – 2 – ръководител Светла Йорданова Илчева
Представяне на “ Природни забележителности ”, подготвена от учениците от VIIIб клас,
представиха следните презентации:
 фотоалбум в POWER PPOINT - пейзажи;
 фотоалбум в POWER PPOINT - Моите приятели;
 Мултимедийна презентации на тема „Красотата на зимата“;
Децата от големите градове имат все по-малки контакти с природата. Те в много случаи се
запознават с природните забележителности от картини, интернет и не могат да изпитат тези
приятни емоции и възторг, породени от хубостите при непосредствения контакт с нея.
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Възпитаване в любов към родната, формиране на умения и полезни навици, изграждане на
екологичен светоглед и природозащитна култура у децата. Приобщаването на учениците към
природата, възпитаването на желание у тях да проникнат в тайните и, умението им да се възхищават
от нейното съвършенство и красота и най-важното потребността да я опознават.
Клуб "РОБОТИКА" – ръководител Диана Иванова Милушева
На 26.02.2018 г. от 11:40 ч. ученици от клуба по „Роботика“, представиха пред родители,
учители и гости с особено вълнение „Играй и програмирай с Робко!“, как робота изпълнява
поставените му мисии.
Изявата предизвика огромен интерес сред гостите на събитието.
Малките ученици, които бяха сред гостите на събитието изявиха желание и те участват в
управлението „непослушния Робко“.
Светът около нас – 3 – ръководител Росица Георгиева Точева
На 26.02.2018г. от 12:00ч. група ученици от 1 клас, участващи в група „Светът около нас“ по
проект „Твоят час"представиха песни,стихове и гатанки за зимата

Дата: 28.02.2018 г.

Предал: Златко Атанасов
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