
Клуб „Обичам математиката“ – публична изява 

 

За всички, които са влюбени в математиката: 

„Математиката е ключът на цялото човешко знание.“ 

Ойлер 

С тези думи беше открито състезанието по математика на групите за 

занимания по интереси „Обичам математиката“, включващи ученици от III и 

IV клас в ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, проведено на 

12.02.2020 година от 15:50 часа в училищната библиотека. 

 Под ръководството на старши учител Йовка Ангелова, участниците в 

състезанието преминаха през три забавни кръга със задачи, в които показаха 

знанията си пред родители и гости: г-н Христо Янев – Кмет на град Обзор, 

г-жа Димитрина Димитрова – Директор на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 

гр. Обзор, г-жа Добринка Тожарова – Заместник-директор на училището, 

г-жа Антонина Петрова – класен ръководител на III клас, както и 

представители на Читалище „Изгрев“ и Кметство Обзор. 

 Резултатите на състезателите бяха оценени от жури в състав: 

Председател: г-жа Снежана Петкова – Главен учител и преподавател по 

математика в прогимназиален и първи гимназиален етап на ОбУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – гр. Обзор; 

Членове: г-н Цветан Щерионов – Председател на Обществения съвет на 

училището и г-ца Елена Карагьозова – ученичка от VI клас, класирала се за 

участие в Областен кръг на олимпиада по математика. 

 По време на състезанието учениците решаваха логически задачи, а чрез 

иновативния интерактивен дисплей, доставен по НП „ИКТ в училище“ 

показаха знанията и бързите си реакции в забавни образователни 

математически игри. 

 При класирането на участниците от III клас Екатерина Тулина спечели 

I място; Стамат Тодоров – II място и Мирая Янакиева – III място. 

 В класирането при четвъртокласниците Атанас Стоянов спечели I 

място; Габриела Димитрова - II място и Пламена Ефтимова – III място. 

  На финала на състезанието бяха връчени медали на победителите за I, 

II и III място, както и грамоти и подаръци на всички участници от Директора 

на училището и Кмета на град Обзор. 







 
 


