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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 
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и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

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 1.05. 2018 г. до 30.05. 2018 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 „ Уча български език ” I I I 

клас 

 

Публична изява на 

учениците „По-грамотни 

заедно” и провеждане на 

забавни игри. 

Невбер Незир 

Хасан 

З 

 

Данни за публичната изява 

      Целта на публичната изява  „По-грамотни заедно” е затвърдяване на знанията за частите на 

речта, видовете изречения в българския език, писане под диктовка и четене на текстове. Чрез 

подготовка и представяне на презентацията „По-грамотни заедно”  е засилен интересът на 

учениците от групата към предмета български език, като са затвърдени знанията им, усвоени 

през годината. В същото време участниците показаха на присъстващите, че има значителна 

промяна в знанията им. Учениците четоха непознати текстове от презентацията и показаха, че 

четивната им техника е на по-добро ниво. Беше проведена и диктовка с учениците. Игрите, 

които се проведоха за подреждане на калинки и балони, бяха забавни и интересни за учениците. 

Снимки от мероприятието са публикувани в сайта на СУ „Христо Ботев” с. Паисиево. 

Присъстваха директора, родители, гости и  учители. 

 

 

Дата: 31.05.2018г.      Предал: Невбер Хасан   

                                             /име, фамилия/ 
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„ Уча български език ” I I I клас  - Ръководител: Невбер Незир Хасан 
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