
 

 

Информационен бюлетин  

за открития урок „Експедиция „Голямо междучасие“ 

16 ноември 2016 - за някои това може да е най-обикновен ден, но за учениците от 11 Е клас беше по-специален. На този 

ден те, заедно с помощта на г-жа Асенова, г-жа Цикалова, г-жа Топалова и г-жа Благоева, проведоха експедиция " Голямото 

междучасие". Сигурно си мислите, че става въпрос  за това, какво правят учениците в така любимото ни голямо междучасие?! Не 

грешите, приятели. Интегрираният урокът включваше цели четири предмета- бългаски език и литература, химия и ООС, физика 

и история. Струва ви се невъзможно, нали? Е, за 11 Е клас беше изкуство. Те успяха да 

съчетаят тези толкова различни предмети в едно и то по един много интересен и 

вълнуващ начин. Нека сега ви разкажа малко за самия урок. 

В началото на часа  бяха представени различни научни факти за водата и нейното 

значение. Учениците бяха направили изследване на водата в различни краища на 

области като Брацигово, Пещера и Батак. 

Брациговската вода беше сравнена с вода 

"Банкя", след направените от тях 

изследвания, разбира се. Резултатът беше ясен- водата от чешмата в Брацигово е 

много по-добра и полезна за пиене. Освен това те бяха посетили и музея в града, където 

бяха научили повече за историята на българите в този край. Следващата им спирка беше 

в Пещера. Там качеството на водата, обаче, не беше толкова добро- водата е хлорирана, 

а приематено й може да доведе до кожни болести, за това младшите изследователи 

съветват да не се консумира често. За разлика от градската чешма, чешмата в 

крепостта "Перистера" е съвсем годна за пиене. В допълнение към своето проучване 

изследователите се бяха спрели и да разгледат византийската крепост от шести век, 

както и да научат малко повече за историята й. Последната им спирка беше в Батак. Не само,че бяха изследвали водата в 

чешмите, но и бяха стигнали до извода, че дъждът там е киселинен. Учениците бяха посетили много исторически обекти като 

баташката църква или още наречената Костница. Там те рецитираха откъс от стихотворението на поета Вазов "От Батак 

съм, чичо", а по време на открития урок четоха и откъси от книгата на Захари Стоянов за историята на Баташкото клане. Е, 

какво ще кажете, приятели? Не усетихте ли как се сляха и четирите предмета в едно? 

Невъзможно, но факт! 11 е успяха да го направят и то с такава лекота.  

На урока  присъстваха нашата директорка, зам.директорките, както и много учители, но едни 

дами се отличаваха между гостите- експертките г-жа Апостолова, г-жа Тодорова и г-жа 

Цанева. Дамите изказаха благодарности на г-жа Недялкова за учениците и колегите й. Те също 

споделиха, че учениците и учителите са надхвърлили очакванията им. Според тях границата 

между час и междучасие е формална и този проект демонстира новия интегриран начин на 

учене. Благодарение на него гимназистите се подготвят по-лесно за бъдещия живот и 

надграждат знанията и ценностната си система. А за участниците остана удоволствието 

от добре свършената от тях работа и малка почерпка, подготвена от техните 

учители.                                                               

 Репортери: Натали Балабанова и Ангела Георгиевска, 11.Б клас,  Отговорен 

редактор на в.“Обектив“: Б. Лумбева 
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