
Математика на четири езика  

Репортаж 

 

На 14.03.2022 г., в деня на числото ПИ, в  езиковата територия на 120 ОУ “Г.С.Раковски” се 

проведе играта “Математика на четири езика”.  

Отбори бяха: Бандата на ПИ, Феникс, Бандата на Саума, Еврика. Всеки екип сам си беше 

измислил име, лого и девиз. Бандата на ПИ - Рубик кубче, “Винаги временният неуспех, е по-

добър от временния успех.“ (ПИтагор). Бандата на Саума  - сърце, „Математиката... идеал и 

образец за всяко грижливо мислене”. Феникс - Феникс, “Фениксът е безсмъртен”. Еврика - 

сянка на човек.  

 Бяха  подготвили и ПИсмо – смислен текст с 

възможно най-много думи, започващи със 

сричката ПИ. 

Всеки отбор получи карта на маршрута си, по който  трябваше да мине за определено време, 

и тогава играта започна!  

На всяка спирка получаваха задача на съответен език - 

Български език, Английски език, Немски език, Руски език. 



 

Ние, репортерите, имахме задача да наблюдаваме, да анкетираме  участниците и да напишем 

първия си репортаж. На въпросите за мотивите за участие най-честите отговори бяха:  да 

покажа какво знам, да покажа уменията си по математика и по различните езици, да решавам 

трудни, лесни и забавни задачи, да науча нови неща, да развивам общата си култура. А 

очакванията - да се справим добре, да се забавляваме, да спечелим и след това хапнем пай. 

Според една от участничките, 

играта е много добре 

организирана - едно забавно 

приключение, в което се е 

впуснала - не би го приела като 

състезание, защото целта е да 

отпразнуваме празника на 

числото ПИ, а не да се 

състезаваме един с друг!       



 

 

По време на състезанието всички показаха 

отборна игра и обич към математиката. 

Обикновено решаването на задачи се приема 

като развиване на умствена дейност, или като 

пълна скука за някои ученици, но математиката 

е интересна наука - стига да я разбереш.   

 

 

 

 

 

 



След като всеки отбор се сблъска със своите задачи и се справи с всички предизвикателства, 

накрая дойде време да си похапнем вкусен пай, направен от самите нас!  

 

 

 

 

 

 

А ето и наградените капитани на отборите! 

Благодарим на инициаторите на 

събитието - Регина Бабенко - математика 

и снимки, Вера Ценкова -  български език 

и ръководител на репортерския екип,  

Златка Цекова - немски език, Стефка 

Петрова -  руски език, Върбинка 

Димитрова -  английски език; на 

родителите, помогнали с готвенето; на 

всички участници. 

Репортажа изготвиха: Виктория, Деа,  

Елена, Ивана, Тайра, Таня. 

 

 


