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 Средно училище „Васил Левски”  

гр. Опака община Опака област Търговище 

О Т Ч Е Т 

ЗА 
ПУБЛИЧНА ИЗЯВА 

на „Клуб по интереси за основно ниво III–IV клас“ 

по проект „Образование за утрешния ден“ 

ПРЕЗ 2019/ 2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

проведена на 07.05.2020г. 

 

Данни за публичната изява: Целта на публичната изява е да покаже нап-

редъка на участниците в групата за основни дигитални умения. Участници-

те да придобият увереност в своите знания и умения, които да представят 

пред публика. 

Публичната изява се проведе онлайн (публикувана във фейсбук страница-

та на всички класове от училището).  
В сайта на училището, раздел „Проекти“: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsou-

opaka.com%2Fproekti.html%3Ffbclid%3DIwAR1BKA1c2eIU1yee2xiF9VKy_vU3

Wx6N00NIuC95PS3AHjXyFCM5aNlgHvE&h=AT23XsIXKrI0e1cYmMg0CeD1c_bHr

BFSCj5EyBJ1G49jLVPHSdYXpg1fLumeOshHeGkI61lsgSvm86P1xs6nfL-

DNNxANlgeLloACgJflIths1ZAqQ-bRCNfYE_zh0JTo_s 

 

Във фейсбука на училището, раздел „Видеоклипове“ 

https://www.facebook.com/watch/?v=586913188894769 
Групата стартира своята дейност на 09.01.2020г. До 16.03.2020 бяха 

взети определен брой часове в реална учебна обстановка. Часовете се 

провеждаха в Компютърния кабинет на училището, където на всеки ком-

пютър беше създадена папка  с име „444”, в който се съхраняваха работите 

на участниците в проекта. До деня на публичната изява аз като ръководи-
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тел, разполагах само и единствено с файлове, изработени под мое ръко-

водство в домашни условия.  

Публичната изява оформих като филм, заснет с програмата “ZOOM”. 

В него разказах за програмите с които сме работили, показах някои от го-

товите картини и презентации на учениците от 4 клас. 
 подпис и печат 
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Book URL:https://www.ourboox.com/books/опит/ 

С текстовите документи оформих електронна книга. 
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Бяха представени 6 презентации на ученици, които показват раз-
лични умения, които са придобили по време на часовете по проект ОУД. 

 

Ръководител на групата ОУД 4 клас: Марияна Димитровa 
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