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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 06.03.2018 г. до 29.032018 г. 
 

Данни за училището, организирало публичните изяви 
Код по админ Име на училище Населено място Община Област 

1900303 СУ“ХРИСТО БОТЕВ“ с.ПАИСИЕВО ДУЛОВО СИЛИСТРА 

 

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви 
№ Наименование на 

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 Група по интереси»Леонардо» Благотворителна изложба-

базар 

Кемал Талиб Кемал И 

2     

3     

...     

Данни за публичните изяви 
 В края на месец февруари учениците от групата по интереси»Леонардо» омотаха бели и червени 
конци и събраха в нишка обичта.Поръсиха плетките и връзките с много красота и мъниста.Заедно 
с прекрасните си помощници,в лицето на своите родители те сътвориха мартеници за здраве и 
късмет.Невероятни картички,гривнички,пижовци,пенди и пискюлчета се родиха от сръчните ръце 
на учениците.Всеки един от тях старателно работи върху всяка мартеница и в резултат на 
творчеството осмисли силата на преплитането на белия и червения конец в едно.Изработените 
картички и мартеници бяха изложени на базар под наслов:“Сръчни ръце-добро сърце“.Събраните 
средства бяха дарени в подкрепа на социално слаби ученици в училището. 
 
 
 
Дата:20.03.2018г.      Предал: Кемал Кемал 
         /име, фамилия/ 
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