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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 01.06.2017 г. до 30.06.2017 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 Химията днес 
Химията днес-заключително 
занятие 

Галина Балабанова И 

2 Необятния свят на математиката Математическо състезание Мария Профирова И 

3 Вокална група и солисти 
Публична изява 2 - Годишна 
училищна продукция 

Евгения Пейкова И 

4 Ателие „Артисти“ 
Tеатрални пиеси:“ Спящата 
красавица“ и „Снежанка и 
седемте джуджета“ 

Станка Стамова И 

5 Лека атлетика Щафетното състезание Марияна Бозакова И 

6 В чудния свят на Античността 
Античността в рисунки, 

постери и костюми 
Теодора Богданова И 

7 
Как да стана по-добър 
информатик 

Представяне на постигнатите 
резултати 

Атанаска 
Мишонова 

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 
 

В чудният свят на Античността - ръководител Теодора Богданова 

На 14 юни 2017г., в зала №33 на 3 етаж в СУ ”Отец Паисий” – гр. Кърджали, участниците 

от група „В чудният свят на Античността”подредиха и представиха своите рисунки, постери и 

макети от целогодишната си работа по проекта . В заключителната публична изява, 

дванадесетте момичета с много желание и интерес разказаха на своите съученици за работата и 

забавленията  през изминалите месеци в часовете по  проекта „Твоят час”и представиха своите 

практически работи свързани с историята и  чудесата на античният свят. Проявата завърши с 

игра”Познай  античните герои”, в нея се включиха не само участниците от групата, но и гостите 

на събитието . 

На публичната изява  присъстваха г-жа Северина Вълчева – класен ръководител на 5 в 

клас  и ученици от 5в и 6в клас. 

 

 „Лека атлетика“ - ръководител Марияна 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. 

 

„Вокална група и солисти“ - ръководител Евгения Пейкова  

На годишният концерт учениците показаха музикалните си умения и работа с микрофон, 

проявиха артистичност и емоционалност. 

 

„Как да стана добър информатик“- ръководител Атанаска Мишонова 

Представихме кратка презентация, която имаше за цел да запознае гостите ни с 

резултатите на учениците в групата в състезания и олимпиади. Децата представиха изготвената 

презентация с дейностите извършени по време на проекта. 

 

„Химията днес“- ръководител Галина Балабанова 

На 20.06.2017г. в кабинета по химия  в СУ“Отец Паисий“ се проведе публично занятие на 

тема „ Химията днес“. Участниците представиха пред  ученици от 10 и 11 клас  постиженията на 

съвременната химия във всички области на съвременния живот..  

Андреа Щерев и Бедреттин Бекир запознаха присъстващите с постиженията на химията 

за опазване на околната среда. Гюнел Сюлейман , Петя Василева, Краси Хаджиев и Магдалена 

Лилова представиха основните моменти от посещението ни в Гражданска защита и Пожарна 

безопастност и защита на населението  в град Кърджали.Мерките за защита на населението от 

химически оръжия и пожари бяха обсъдени с присъстващите ученици. Дженгиз Юмер ,Димитър 

Петров, Елиф Феим и Енис Аптиш разкриха свои впечатления от посещенията ни в Аграрната 

аптека , където се запознахме с средствата за растителна защита и минералните торове. Джансел 

Рамис и Исмегюл Шабан разказаха за посещението ни в Хлебозавода в град Кърджали и в 

сладкарски цех.Там видяхме производсвото на хляб, юфка, кори за баница , както изработването 

на торти и сладкарски изделия. Водещите Ачелия Халил и Ивелина Войнова ръководеха 

занятието и представиха своя презентация за рационалното хранене. Заедно с г-жа Галина 

Балабанова-ръководител на проекта показаха ролята на химията във всички области на 

съвременния живот. 
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„Необятния свят на математиката“-  ръководител Мария Профирова 

Учениците се разделят на отбори. Във виртуалното пространство са представени 22 

кутии, като във всяка има по един математически въпрос. Всеки отбор си избира име и капитан, 

който да го представя и отговаря на въпрос от кутията, която е избрана. След предварително 

уточнения ред всеки капитан на отбор избира кутия, която отваря и за определеното 

порегламент време отговаря. За правилен отговор получават точки, за грешен – не се отнемат 

точки. Победител е отборът, който е отговорил правилно за най-кратко време на най-много 

въпроси. Присъства и публика от други ученици от училището. 

 

Ателие „Артисти“- ръководител Станка Стамова 

След представяне на събитието от водещия, директорът на СУ „Отец Паисий“ гр. 

Кърджали -г-н Атанасов  запозна присъстващите с проекта „Твоя час“, който се реализира 

успешно в различни направления в училището ни, поздрави участниците и изрази надежда, че 

проектните дейности ще продължат и през следващата учебна година. 

 

 
 
 
 
Дата: 30.06.2017  г.      Предал: Златко Атанасов 


