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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. 

 

ОТЧЕТ НА СЪБИТИЕ  
  

Вид на събитието 
 

Представителна изява на клуб “Четем и пишем“ 

Организатор 

(РУО/училище, населено място,  

наименование на дейността) 

ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

Тема на събитието 

 

Буквите празнуват - четем и пишем 

Водещ 

 

Даниела Моллова 

Официални гости (кои са 

присъствали)  

 Учители , родители, директор, зам. - директор  и  ученици от ОУ 

„Шандор Петьофи“ 

 

Участници 

 

 

 Ученици от 1 клас 

Дата 03.05.2017г 

Час 13:10 

Място Класна стая, ПГДС „Цар Иван Асен II“ 

Медии 

(В случай, че са присъствали медии, 

избройте кои) 

 

Отразяване 

(линкове към събитието, вкл. към 

сайта на училището, сайта на РУО и 

други сайтове, на които има 

публикувана информация за 

провеждането му.) 

 

  

Допълнителна информация за 

събитието: 

Какво се случи по време на 

събитието 

Целта на публичната изява е да покаже напредъка на участниците в 

групата за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – 1 

клас. Участниците  придобиха увереност в своите знания и умения,  

които да представят пред публика. Публичната изява се проведе в 

училище пред родители, учители и съученици и децата от ПГ в 

училището. Учениците пяха песни за буквите; преразказваха 

приказка; попълваха работен лист с упражнения ,  в  който  

показаха  умения  да  си  служат  свободно  с  българския  книжовен 

 език ;рецитираха стихотворения; четоха народни пословици и 

поговорки,;работиха в екип, подреждайки кубчета с приказки; 

работиха с интерактивни карти "Пиша и чета"  
Лице за контакт и допълнителна 

информация: 

 

Даниела Моллова 

Дата: 05.05.2017г.       Подател: Даниела Моллова 

гр.Хасково                                                                                                        
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*Формулярът трябва да бъде изпратен на имейл dpetrova@mon.bg заедно с три снимки от събитието, направени с дигитален 

фотоапарат, висока резолюция и на фокус. 

** При нужда от съдействие и за допълнителна информация относно формуляра, можете да пишете на dpetrova@mon.bg. 

*** Ако събитието е отразено в печатни медии, моля да изпратите сканирано копие на статията на dpetrova@mon.bg.  
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