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 01.03.2018 г. до 31.03.2018 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

Наименование на
извънкласна дейност

Тема на събитието

Ръководител

Изложба от изработените Мария
изделия и материали от група Тенева
„Малки сръчковци”
Проектиране, конструиране и
Петър
използване на дрон
Пускане на дрона
Петров

Иванова

Български език и литература
Снежана
Какво научихме до сега в 3
3 клас
Василева
клас

Велчева

Малки сръчковци – 1

Представяне на изложба с
рисунки за Седемте чудеса
на света
Публична изява „Аз мога“ –
Ученическа
компютърна
заключително занятие за
академия – 5 клас
отчитане на резултатите от
проекта
Визуално програмиране със Представяне на изготвения
Scratch
клип
по
училищната
телевизия
В чудния свят на Античността

Народни танци 3 клас

Пролетна фиеста

И
Цветков

Теодора Богданова
Мария
Вълкова

Тип*

И
З
И

Тоскова
З

Атанаска Ангелова
Мишонова

И

Алексей
Настев

И

Атанасов
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Народни танци 4 клас

8

Пролетна фиеста

10

Съвременната химия

11

Дигиталните
действие

12

Компютърни
умения
облачните технологии

13

14

устройства

Лека атлетика

Дигитални компетентности

Атанасов

Изложба от дейноста по Мария
Иванова
интереси на група „Малки Тенева
сръчковци”
Галина Георгиева
Съвременната
химия
Балабанова
заключително занятие

Малки сръчковци – 1

9

Алексей
Настев

в
и

И
И
И

Диана
Иванова
Публична изява 2 - Годишна
Милушева
училищна продукция

И

Светла Данаилова
Публична изява 2 - Годишна
Чаушева
училищна продукция

И

Посещение
на
спортно
Марияна Иванова
събитие. Състезание по лека
Бозакова
атлетика от календара на
БФЛА - Пловдив
Светла Данаилова
Публична изява 2 - Годишна
Чаушева
училищна продукция

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
Малки сръчковци – 1 - ръководител Мария Иванова Тенева
На 1 март 2018 г. в СУ „Отец Паисий“ гр. Кърджали се проведе
Инициативна кампания по проекта „Твоят час“ с ученици от 2 а
клас, които са включени в група „Малки сръчковци“.
В кампанията се включиха родители, приятели и колеги.
На базара учениците представиха изработени съвместно от тях и техните родители
мартеници.
„Малките сръчковци“ вложиха много любов, въображение и оригиналност при
изработването им. Мартениците бяха предоставени за закупуване на гости на базара.
Техният труд беше оценен и щедро възнаграден от присъстващите гости, които си закупиха
от саморъчно изработените мартеници на малките майстори.
----------------------------------------------------------------------- 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
Проектиране, конструиране и използване на дрон - ръководител Петър Цветков Петров
На 6.03.2018 г.от 11:10 ч. група ученици от 10 и

11

клас, участващи в „Проектиране,

конструиране и използване на дрон“, демонстрираха пред своите ученици придобитите знания и
умения за работа управлението на дрона.
Български език и литература 3 клас - ръководител Снежана Велчева Василева
На 07.03.2018г., учениците от 3д клас на СУ„Отец Паисий“, във връзка с участието им в
проекта „Твоят част“, проведоха публична изява - Какво научихме до сега в 3 клас.
В извънкласната дейност участваха всички ученици включени в групата.
Публична изява се проведе пред родители в класната стая, ученици от подготвителната
група и деца от 1 клас. Учениците показаха колко много са се трудили и научили. Всяко дете взе
участие в проведеното открито занятие, в което бяха вкючени много езикови и литературни задачи,
както и драматизации на приказки за Хитър Петър, „Умно овчарче“ и „Мързеливата снаха“
Родители останаха доволни от напредъка на своите деца.
В чудния свят на Античността – ръководител Теодора Богданова
На 15 март 2018г., във фоайето на 3 етаж в СУ ”Отец Паисий” – гр. Кърджали, участниците
от група „В чудния 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”,
момичета и момчетата 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
тяхната представа за тези антични обекти чрез рисунки. Бяха изработени и макети на Египетските
пирамиди и Висящите градини на Семирамида.
На откриването и представянето на изложбата присъстваха г-н Атанасов – директор на
училището, учители и ученици от 5а и 5в клас.
Ученическа компютърна академия – 5 клас – ръководител Мария Тоскова Вълкова
На 16.03.2018 г.от 17:10 ч. група ученици от 5б,в и 6а,в,г,д клас, участващи в „Ученическа
компютърна академия“ по проект „Твоят час", демонстрираха пред своите родители и ученици
придобитите си дигитални умения за работа с изучените компютърни програми. Изготвиха
презентации на тема „Великите българи“.
Чрез своите знания и умения те постигнаха поставената цел на проекта, а именно учениците:
да се приобщят към света на информационните технологии;
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да разкрият и развият своята индивидуалност и талант, работейки с компютърни програми;
да проявят творчество, иновация и креативност в изготвените творби.
Визуално програмиране със Scratch – ръководител Атанаска Ангелова Мишонова
По време на часа на 19.03.2018 г с тема: „Подготовка на поздравителен клип за първа
пролет“ учениците изготвиха клип със Scrath и го показаха на свои съученици, преподаватели и
гости. При изготвянето на материала, бяха включени всички ученици със свои идеи и работа от
детайли на проекта.
Народни танци 3 клас – ръководител Алексей Атанасов Настев
Участие на учениците от 3 клас в рамките на училищната пролетна фиеста

с танца

„Хасапико“.
Народни танци 4 клас – ръководител Алексей Атанасов Настев
Участие на учениците от 4 клас в рамките на училищната пролетна фиеста

с танца

„Хасапико“.
Малки сръчковци – 1 – ръководител Мария Иванова Тенева
Друга съвместна изява с ученици и родителите от 2 а клас се проведе на 29 март 2018г. по
повод наскоро отминалия светъл християнски празник Великден.
Малки и големи сръчковци запретнаха ръкави и изработиха красиви , пъстри и оригинални
великденски яйца. Запознаха се и с нова техника за обагряне на великденските яйца - техниката
декупаж.
Представителните занятия допринесоха за задълбочаване и
обогатяване познанията на

малчуганите за народните обичаите и

традициите

на

пролетните празници и тяхното отпразнуване.
Учениците се научиха да са толерантни към хора в нужда, към хора от различните
етноси, да са по- сплотени, прощаващи и добри .
Съвременната химия – ръководител Галина Георгиева Балабанова
На 29.03.2018г. в кабинета по химия в СУ“Отец Паисий“ се проведе публично занятие на
тема
„Съвременната химия “. Участниците представиха пред ученици от различни класове
постиженията на химията в съвременния живот.
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Гост на занятието : Валентина Мингова-старши учител по биология и химия.
Айсу Местан, Сезен Али ,Синем Ахмед и Емре Мехмед запознаха присъстващите с
постиженията на химията за опазване на околната среда.
Михаела Фотева,Джейда Ибрям ,Георги Дичев и Кирил Добрев представиха основните
моменти от посещението ни в Гражданска защита и Пожарна безопасност и защита на населението
в град Кърджали.Мерките за защита на населението от химически оръжия и пожари бяха обсъдени
с присъстващите ученици.
Серпил Салимехмед и Гамзе Ариф разкриха свои впечатления от посещенията ни в
Аграрната аптека , където се запознахме с средствата за растителна защита и минералните торове.
Мелиса Ахмед, Алихан Аджем и Ася Карамфилова разказаха за посещението ни в цех за
закуски и в сладкарски цех.Там видяхме производството на закуски,баници , както изработването на
торти и сладкарски изделия.
Водещите Михаела Фотева и Георги Дичев ръководеха занятието и създадоха непринудена
атмосфера..
Заедно с г-жа Галина Балабанова-ръководител на проекта показаха ролята на химията във
всички области на съвременния живот.
Дигиталните устройства в действие – ръководител Диана Иванова Милушева
На 29.03.2018 г. от 10:40 ч. ученици от клуба на „Дигиталните устройства в действие“,
представиха пред родители, учители и гости презентации на тема:
- Александровска гробница – Хасково;
- Узунджовската църква „Успение на Пресвета Богородица“;
- Забавни и интересни моменти от посещенията на тези места.
Събитието е насочено към изграждане на национално самочувствие и патриотично
възпитание, като част от целенасочен процес за формиране на учениковата личност.
Изявата предизвика огромен интерес сред гостите на събитието.
Компютърни умения и облачните технологии – ръководител Светла Данаилова Чаушева
На 29.03.2018г. от 12:30ч. група ученици от VII клас, участващи в група „Компютърни
умения и облачните технологии“ по проект „Твоят час" представиха мултимедийни презентации на
заснетите и обработени от тях снимки. Светът изглежда още по-красив през обектива. Цветовете са
толкова ярки и всичко е много по-цветно отколкото в реалността. Желанието да се фиксират и
съхранят задълго изображения на заобикалящите ни явления и предмети – родният град,
----------------------------------------------------------------------- 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
празниците му, природата, цветята, екскурзията до Стара Загора – това може да направи само един
фотообектив. Фотографията, обработването на снимки и програмата Photoshop е вече любимо
хоби и страст за учениците от групата.
Лека атлетика – ръководител Марияна Иванова Бозакова
На 31.03.2018 г. от 9 часа учениците наблюдаваха организацията по цялостното провеждане
на спортното мероприятие в Гребната база в гр. Пловдив.
Дигитални компетентности – ръководител Светла Данаилова Чаушева
На 30.03.2018г. от 15:30ч. група ученици от VI и VII клас, участващи в група „Дигитални
компетентности“ по проект „Твоят час" представиха мултимедийни презентации на заснетите от
тях снимки.Не съществува друг продукт, който да впечатлява повече и същевременно да дава
толкова информация на децата колкото мултимедийната презентация.
Фотографията, програмата Microsoft PowerPoint е вече любимо хоби и страст за учениците
от групата.

Дата: 31.03.2018 г.

Предал: Златко Атанасов
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