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ОТЧЕТ НА СЪБИТИЕ  
  

Вид на събитието 
 

Представителна изява на клуб “Математиката – широк мироглед“ 

Организатор 

(РУО/училище, населено място,  

наименование на дейността) 

ОУ „ Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

Тема на събитието 

 

Тук и сега - състезание 

Водещ 

 

Антоанета Петрова 

Официални гости (кои са 

присъствали)  

 Учители , родители, директор  и  ученици от ОУ „ Шандор 

Петьофи“ 

 

Участници 

 

 

 Ученици от 7 клас 

Дата 04.04.2017г 

Час 10:00 

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.) 

 

 Социална мрежа - Facebook 

Допълнителна информация за 

събитието: 

Какво се случи по време на 

събитието 

Целта на изявата бе завършване на занятията по проекта и 

създаване на интерес към математиката. Развитие на вниманието, 

наблюдателността, логическото мислене; екипността в работата по 

математика; усъвършенстване уменията за извличане на 

информация и обсъждане на идеи. 

Ходът на представянето водеше учениците към мотивиран и 

забавен преговор чрез разнообразни математически задачи. 

Преговарянето и операционализирането се извършва паралелно, 

като се усъвършенстват и пренасят познати алгоритми в нови 

ситуации. 

Учениците посочиха примери на приложимост на математическите 

знания, които  откриваме в почти всички аспекти на живота. Те 

изтъкнаха необходимостта да имаме добри основни знания по 

математика, тъй като в ежедневието си всеки от нас използва 

познанията си по математика, най- малкото за да направи разбор на 

доходите и разходите си. 

След актуализиране на знанията седмокласниците показаха как се 
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справят при индивидуална работа върху предварително подготвени 

работни листи. 

Проведе се състезание „Тук и сега”. Два отбора премериха 

математически умения при решаване на логически задачи. 

Ръководителят на групата със задоволство връчи на победителите 

грамоти и купи, както и всички  участници получиха грамоти за 

активно участие и старателна подготовка. Занятието завърши със 

снимки. 

Лице за контакт и допълнителна 

информация: 

 

Антоанета Петрова 

 

Дата: 07.04.2017г.       Подател: Антоанета Петрова 

гр.Хасково                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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