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Данни за публичните изяви 

 На 25.04.2018г. се проведе втората представителна изява на клуб Географски енигми. Бяха 

представени най-добрите учебни продукти, изготвени от участниците в клуба.  През учебната 

година те работиха по три модула- първи модул-изготвяне на презентации по определени 

теми,свързани с чудесата на Латинска Америка,втори модул-писане на географско есе на тема: 

Латинска Америка-необходимост от промени и трети модул-създаване на учебен филм: 

Пътешественици. Учениците работиха упорито,съзнателно,с отговорност,желание,интерес и 

любознателност  и крайните резултати бяха много добри. Представиха 3 най-добри презентации 

на Ясен и Мирослав от 10а и на Миглена от 9е, след това Аксел и Васко от 10г показаха своето 

есе, спечелило 1 място на конкурса за най-интересно и съдържателно географско есе накрая 

всички с интерес и задоволство изгледаха филма Пътешественици, съвместен продукт на 

учениците от клуба. Филмът е любителски и документален, показващ най-интересните и 

забавни моменти от нашите пътешествия из София, на различни научно-

образователни,културни и природни обекти.  
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