МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
1. ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ „БЪДИ
ЕКО – БЪДИ МОДЕРЕН“
На 23.01.2017 г. в актовата зала на ОУ „Отец Паисий“ – Варна се състоя
представителна изява на групата по интереси „Бъди Еко-бъди модерен“ по проекта
„Твоят час“ с ръководител Стоянка Цонева.
Участниците представиха различни продукти направени в предходните часове с
акцент върху алгоритъма за изработване на коледни звезди и дрехи от найлонови
торбички.
Показаните облекла в Модното ревю под надслов „Изкуство от найлонови
торбички“
напълно отговаряха на наименованието и замисъла на ревюто. Те впечатляваха с
разнообразие от идеи, уникални умения и прецизни изпълнения.
В хода на представянето участници и гости разделиха модното ревю на три
етапа „Българска народна носия“, „Баба Марта идва“ и „Пролет здравей“.
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2. ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ
„ВЕСЕЛА МАТЕМАТИКА“
На 23.01.2017 г. в актовата зала на ОУ „Отец Паисий“ – Варна се състоя
представителна изява на групата по интереси „Весела математика“ по проекта „Твоят
час“ с ръководител Анна Илиева.
Изявата бе предшествана от търсене и намиране на информация в Интернет,
свързана с изготвяне на табло „Великите математици и техните открития“. Отделни
ученици показаха японския начин за умножение пред съучениците и родителите си.
Ученици прочетоха математическата приказка „Удивително изцеление“, бяха задавани
въпроси, свързани с дробите, а гостите се включиха в общите дебати. Последваха и
други занимателни задачи, разглеждани преди това в часовете на групата.
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