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 2
за период от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 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
№

Наименование на
извънкласна дейност

Тема на събитието

1

Светът около нас – 1

Листата оживяват

2

Футбол

3

Природата в нашият
дигитален свят – 2

4

Природата в нашият
дигитален свят – 1

5

В
необятния
математиката

свят

Общинско първенство футболна среща
Природни забележителности и
биоразнообразие в Източните
Родопи
Природни забележителности и
биоразнообразие в Източните
Родопи
на Участие
в
математечески
турнир „Перперикон“ 2017 г.

Ръководител
Тодорка Костова
Карагяурова
Димитър Илиев
Кичков

Тип*
И
И

Светла Йорданова
Илчева

И

Марийка
Стефанова
Димитрова

И

Мария Профирова

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.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Данни за публичните изяви
Светът около нас – 1– ръководител: Тодорка Костова Карагяурова
Запознаване с произведения посветени на есента, разпознаване дървесни видове по листата,
изработване на апликации от есенни листа, подреждане на изложба
Футбол – ръководител: Димитър Илиев Кичков
Отбора на СУ “Отец Паисий“ – изигра финалната среща от Общинското първенството по
футбол срещу отбора на СУ „П. Р. Славейков“. В редовното време срещата завърши при резултат
2-2 и след изпълнение на дузпи 7-6. . Отбора на СУ “Отец Паисий“ се състои от 20 ученика.
Природата в нашият дигитален свят – 2– ръководител: Светла Йорданова Илчева
Представяне на“ Природни забележителности и биоразнообразие в Източните Родопи ”,
подготвена от учениците от VIII в клас, представиха следните презентации:
•

Чапловата колония в гр. Кърджали;

•

Язовир Кърджали;

•

Средновековната крепост Моняк;

•

Каменната сватба.

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.
Природата в нашият дигитален свят – 1– ръководител: Марийка Стефанова
Димитрова
Представяне на“ Природни забележителности и биоразнообразие в Източните Родопи ”,
подготвена от учениците от VIII в клас, представиха следните презентации:
•

Чапловата колония в гр. Кърджали;

•

Язовир Кърджали;

•

Средновековната крепост Моняк;

•

Каменната сватба.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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.
В необятния свят на математиката – ръководител: Мария Профирова
Учениците се състезават по възрастови група. Победител е този, който има най-голям брой
точки според регламента на турнира.

Дата: 30.11.2017 г.

Предал: Златко Атанасов
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