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Отчет за дейността  

на ПК по химия и опазване на околната среда 

за учебната 2018/2019 година 
 

 

I.  Система за работа в ПК по направления, както следва:  

1.  Валентин Билчев – систематизиране на информацията за нови 

научни статии по проблеми на обучението по химия, нови учебници и 

учебни помагала. 

2.  Светлана Генчева – систематизиране на информацията за всички 

състезания по химия и техния регламент, организиране участието на 

ученици в тях. 

 

II.  Учебнo-образователна дейност: 

1.  Св. Генчева – участие в „Най-големия урок“, глобална цел: 

ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА, тема на урока: „Химичните елементи на земята“ с 

ученици от IX д и XI д  клас (07.11.2018 г.). 

По време на урока учениците участваха във викторина на тема 

„Разпространение и значение на химичните елементи на Земята“. 

Представени бяха 2 презентации: 

-  Възникване на химичните елементи – Александър Данев XI д клас; 

-  Класификация на химичните елементи – Владислава Димитрова  от 

IX д клас. 

2.  ДЗИ по химия и ООС – явил се 1 ученик 

-  Румяна XII Б клас – Отличен /5,78/ 

3.  Реализация на випуск 2017/2018 с преподавател Светлана Генчева 

– 26 ученици са записали специалности: биология, химия и медицина. 

 

III.  Резултати: 

1.  Олимпиада по химия и ООС   

-  Общински кръг 19.01.2017 г.– участват 42 ученици; 

-  Областен кръг 10.02.2017 г.– участват 34 ученици в 2 възрастови 

групи: 

 

IVгрупа – XI-XII клас: 

Йоана Стефанова XI д клас – I място 

Надежда Даскалова XI д клас – II място 

Валерия Димитрова XI д клас – III място, 

Преподавател: Св. Генчева 

 

III група – X-IX клас: 

Лъчезар Стойчев X а – I място 

Валентино Кожухаров X д – II място 

Анна Георгиева IX г – III място, 

Преподаватели: В. Билчев, Св. Генчева 
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2.  Състезание на ХТМУ София, участват ученици от 11 и 12 клас: 

-  по химия 

-  по природни науки 

3. Национално състезание по химия и ООС – отбор от XI д клас – 

Надежда Даскалова, Валерия Димитрова, Полийн Коева, Красимир Метев, 

Стилиан Щерев, Гергана Джикова – много добро представяне. 

Ръководител: Св. Генчева. 

 

IV. Извънкласни и извънучилищни дейности: 
1.  Ученици от X д и XI д присъстваха на лекция изнесена от д-р 

Кожухаров, завеждащ онкодиспансер към УМБАЛ „Канев“ в гр. Русе и по-

късно посетиха отделение за лежащоболни и хирургична зала, 

ръководители - Сн. Пенева и Св. Генчева (октомври 2018 г.). 

2.  Група ученици от XI д клас посетиха УМБАЛ „Канев“, отделение 

„Образна диагностика“ и се запознаха със спецификата и условията на 

работа на медицинския физик. Ръководител: Св. Генчева (7 ноември 2018 

г.). 

3.  150 години от публикуването на Периодичната таблица на 

химичните елементи: 

3.1.  Урок: „Химичните елементи на земята с ученици от IX д и XI д 

клас. Ръководител: Св. Генчева (07.11.2018 г.). 

3.2.  Ден на Периодичната таблица – представена презентация във 

фоайето на гимназията „Живота и делото на Д. И. Менделеев“ – IX д клас 

и постер „Разнообразието на химичните елементи“ – VIII г клас. 

Ръководител: Св. Генчева (март 2019 г.). 

3.3.  Урок „Известни български химици“ – VIII г клас. Ръководител: 

Св. Генчева (април 2019). 

3.4.  Участие в „Празник на химията“, организиран от Съюза на 

химиците в България и посветен на 150 години от публикуването на 

Периодичната таблица на химичните елементи и 185 години от 

рождението на нейния създател Д.И. Менделеев. Деметра Ангелова и 

Елина Дончева завоюваха II-ро място в конкурса с презентацията си 

„Учени, допринесли за систематизирането на химичните елементи“. 

 

V. Научно-педагогическа и професионална квалификация на учителите 

1.  Светлана Генчева – „В царството на зелениката“ , май 2019 г. 

 

Светлана Ганчева– председател на ПК по химия и опазване на околната 

среда 

 


