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Отчет за дейността  

на ПК по Физика и астрономия 

за учебната 2018/2019 година 

 
 

През учебната 2018/2019 година обучението по физика и астрономия 

в МГ „Баба Тонка“ се проведе по утвърдените в последните няколко 

години учебници – на издателство „Просветa“, „Труд“ и „Прозорец“ за X, 

XI и XII клас, на издателство „Просвета“ - за IX кл., и на „Булвест 2000“ - 

за VI и VII клас. Обучението и организацията на учебния процес са 

свързани със спецификата на профилираното обучение в МГ – 

природоматематическа насоченост. В учебните часове се опитахме да 

предложим повече познавателни и творчески задачи за развиване на 

уменията на учениците, за самостоятелно търсене и отсяване на 

информацията по различни теми, за подготовка на презентации като 

приложения на изучавани явления и процеси. Учебната работа е 

ориентирана към учениците със засилен интерес към физиката и 

астрономията и приобщаването им към традиционите за училището 

извънкласни форми на работа и изява. През изминалата учебна година Д. 

Йорданова преподава в класовете V, IX б,  X a,б,в,г,д, XI д, XII б,в,г,д, а Д. 

Иванова – в VI, VII, IX а, в, г, д, XI a,б,в,г, XII а. 

1.  На 28.09.2018 г. се проведе Традиционната нощ на учените  

съвместно с Русенския университет – Занимателни химични опити. 

2.  Есенно национално състезание по физика – 1 – 5.11.2018 г. – гр. 

Сандански: 

Матю Машков – Xa клас – I място; 

Надежда Маркова – XI a  клас – III награда. 

3.  От 01 до 03.02.2019 г. в Перник се проведе Националния турнир 

на младите физици. От нашата гимназия участва отбор „Кертик“: 

Матю Машков - X a клас; 

Денис Петров - XII а клас; 

Петър Борисов – XII а клас; 

Надежда Маркова - XI a клас; 

Ана-Мария Богданова – XI а клас.  

Отборът се класира на първо място. Матю и Ана-Мария бяха 

поканени в разширения национален отбор. Матю Машков участва на 

международния турнир в Полша през м.юли. Ръководители на отбора са Д. 

Йорданова и Д. Иванова. Д. Иванова е един от двамата ръководители на 

националния отбор за международния турнир.  

4.  Национална олимпиада по физика – 04 – 06.04.2019 г. – Русе: 

4.1  Областен кръг – първите места във всички възрастови групи; 

4.2  Национален кръг: 

Матю Машков – Xa  клас – X място. 

Участва и Ана-Мария от XI а клас. 

5. Национална олимпиада по астрономия 19 – 21.04.2019 г.: 
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5. 1  Областен кръг – първите места във всички възрастови групи. 

5. 2  Национален кръг 

Участваха: 

Надежда Маркова – XI а клас; 

Мерт Мехмед – XI д клас; 

Вяра Симеонова – VII клас. 

6.  Конкурс за есета – организиран от съюза на физиците в България 

по повод 150 години от създаването на периодичната таблица на 

химичните елементи и светованта година на периодичната таблица: 

Гергана  Джикова XI д – I място; 

Мелиса Замфирова – XI д – II място; 

Ирена Черкезова– XI д – III място; 

Ралица XI д – поощрителна награда. 

Наградите са книги и абонамент за училищната библиотека на сп. 

„Светът на физиката“ за 2019 г. 

7.  От 29.03 до 01.04.2019 г. в гр. Варна се проведе традиоционната 

Младежка национална конференция по астрономия. С доклад учасва 

Надежда Маркова – XI а, като представи резултати от наблюдателната 

работа на астрономичската школа „Бели брези“ 2018 г. 

8.  От 01.05 до 05.05 в София се проведе Международен турнир и 

workshop на младите физици като подготовка за международния турнир в 

Полша. В него взе участие Матю Машков и другите участници от 

националния отбор. Ученици от IX а клас присъстваха като наблюдатели. 

9.  През тази учебна година в София се проведе Майсторски клас на 

CERN по проект OSOS. Участваха Гергана Джикова, Йоана Стефанова, 

Ирена Черкезова – XI д, Миряна Иванова - IX а клас, Ана-Мария – XI а 

клас, Надежда Маркова участва във Варна. 

10.  Матура по физика – Денис Петров - XII а клас – 5,89. 

11.  Квалификация на преподавателите: 

-  Открит урок с ученици от V и VI клас – Човек и природа по случай 

50 години от кацането на Луната – „Малка стъпка за човека – голяма 

крачка за човечеството“ 

-  Физиката в реалния живот - проект Scientix - STEM is everywhere – 

Д. Йорданова 

 

Даниела Иванова – председател на ПК по Физика и астрономия 

 


