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Публична изява 1 - Google
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Вълшебният
българската
литература

Публична
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1
Презентации
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Кръстева
като творец и личност

Светът около нас – 2

Дияна
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Петкова
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Светът около нас – 4

8

Светът около нас – 5

9
10

В чудния свят на Античността

Величка
Янкова
Зимо, добре дошла! – песни и
Димитрова
стихове за зимата
Зимо, добре дошла! – песни и Емилия
Венчева
стихове за зимата
Георгиева
Богове и богини в Древна
Елада – представяне на Теодора Богданова
костюми
на
богове
тържество

И
И
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
Немски език - лесен и интересен - ръководител Светлана Милушева Запрянова
Проведената публична бе под формата на карнавал. Децата бяха облечени като животни,
каквато е и темата на публичната изява. Учениците пяха весели песни , рецитираха стихотворения.
С удоволствие изработиха сами своите маски и костюми. Взеха участие в игровите мероприятия.С
изработените материали по проекта направиха конкурс за най-оригинален костюм на животно.
Дигитални изкуства и кино - ръководител Мария Иванова Гьошева
На 18.12.2017г. учениците от 11 клас, участващи в група „Дигитални изкуства и кино”,
заснеха тържеството по случай 104 години СУ „Отец Паисий“. След това го обработиха и
създадоха клип, който показаха по училищната телевизия и на 5.01.2018г. качиха в сайта на нашето
училище.
Самото занятие бе много емоционално, защото учениците се почувстваха част от
организаторите и от създателите на нещо ново за тях. Идеята и мотото на занятието бе „Аз мога,
можеш и ти“.
Компютърни умения и облачните технологии – ръководител Светла Данаилова Чаушева
На 08.01.2018г. от 10:30ч. група ученици от VII клас, участващи в група „Компютърни
умения и облачните технологии“ 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. Участваха в областен конкурс
за компютърна графика на тема: „Мечтай и пътешествай“
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Дигитални компетентности – ръководител Светла Данаилова Чаушева
На 09.01.2018г. от 10:30ч. група ученици от VI и VII клас, участващи в група „Дигитални
компетентности“ по проект „Твоят час" представиха мултимедийни презентации на заснетите от
тях снимки свързани с: есенни пейзажи, коледни и новогодишни празници.
Клуб "Питагор" – ръководител Мария Иванова Гьошева
На 11.01.2018г. учениците от 7 клас, участващи в група Клуб „Питагор“. представиха пред
гости с особено вълнение и емоция изработена презентация на тема „Математиката интересна и
забавна“, след това отговориха на въпроси от подготвена викторина със забавни математически
задачи.
Самото занятие бе много емоционално. Идеята и мотото на занятието бе „Аз мога, можеш и
ти“.
Вълшебният свят на българската художествена литература – ръководител Радостина
Динева Кръстева
Публичното мероприятие, проведено на 13. 01. 2018 г., целеше да обогати познанията на
учениците за живота и творчеството на Вазов. Прочетохме стихове и откъси от прозаически творби
на твореца. Учениците изготвиха презентация, в които бяха представени по-малко известни факти
за Вазов.
Светът около нас – 2 – ръководител Дияна Петкова Чолакова
Учениците от 1б клас поздравиха гостите със зимни песни, стихчета и гатанки.
Светът около нас – 4 – ръководител Величка Янкова Димитрова
Малките немирници посрещнаха Зимата с песни и стихчета. Това бе повод за празник,
който споделиха със своите родители и учители.
Светът около нас – 5 – ръководител Емилия Венчева Георгиева
Учениците от 1д клас поздравиха гостите със зимни песни, стихотворения и гатанки.
Показаха и своите танцови умения. Всички присъстващи се забавляваха в украсената от самите деца
класна стая. Накрая първокласниците получиха награди за най-забавна гатанка.
В чудния свят на Античността – ръководител Теодора Богданова
На 25 януари 2018г., група „В чудният свят на Античността“, представиха пред ученици,
учители и гости с особено вълнение и по детски неподправена емоция боговете и богините в
Древна Елада и тоалетите подготвени съвместно с мама. Изявата предизвика огромен интерес сред
учениците от двата класа /5а и 5в клас/ и разкри виждането на учениците за

невероятното
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очарование на Античността. В продължение на няколко седмици в часовете по проекта „Твоят
час”, момичета и момчетата с много желание и интерес първоначално индивидуално разработиха
модели на костюми на богове и богини от Древна Елада и след това с помощ от мама ги
изработиха.Представена беше информация за всички олимпийски богове, както и подготвената
презентация по темата. На тържеството освен учениците като гости присъстваха г-жа Терзиева –
зам. директор на училището, г-жа Радостина Кръстева – преподавател по български език и
литература и г-жа Валентина Мингова – класен ръководител на 5в клас.

Дата: 31.01.2018 г.

Предал: Златко Атанасов
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