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Дейности  в рамките на Национална седмица на четенето 

09.12.2019г.  - 13.12.2019г. 
 

№ Ден от 

седмицата 

Дата Дейност Обхват 

ученици 

Начален час и  

място на 

провеждане 

Отговорник 

1 понеделник 09.12.2019г. Маратон на четенето – четене 

на приказки и разкази 

Всички 

ученици в 

ЦОУД 

15:30,  

кл. стаи № 

103,209,211,212 

Нина 

Господинова 

Веселина 

Минева 

Красимира 

Ноева 

Валя 

Милачкова 

2 „Опознай българския език“ – 

задачи – игри от популярни 

текстове 

VII клас  часовете по 

БЕЛ 

Кичка 

Христова 

3 вторник 10.12.2019г. „Мога да боравя с думите“ – 

състезание в ЧК 

III клас 11:50 
ет. 1, к-т № 101 

Иванка 

Славова 

4 Жива книга – изготвяне на 

откъси от литературни 

произведения/ приказка на 

програмата Scratch 

Клуб по 

компютърно 

моделиране 

IV клас 

15:30 
ет. 2, к-т № 208 

Искра 

Неделчева 

5 сряда 11.12.2019г. Състезание по БЕЛ I – VII клас  часовете по 

БЕЛ 

всички 

учители по 

БЕЛ 

6 Уъркшоп „Сподели ми книга, 

сподели знание“ – размяна на 

любими книги 

V клас  часовете по 

БЕЛ 

Кичка 

Христова 

7 Любими приказки за любими 

деца – четене на популярни 

приказки от ученици от IV клас 

на гости в детската градина 

Всички деца 

от ПГ и 

ученици от  

IV клас 

Вчаса по БЕЛ – 

ИУЧ IV клас и 

и  ДФПВ в ПГ 

ет. 1, кл. стая 

№ 110 

Евгения 

Вълчева 

8 четвъртък 12.12.2019г. Любими приказки за любими 

деца – четене на популярни 

приказки от ученици от VI клас 

на гости в детската градина 

Всички деца 

от ПГ и 

ученици от  

VI  клас 

В ДФПВ Кичка 

Христова 

9 „Обичам те, българска реч“ – 

четене и преразказване с 

разбиране на художествен текст 

V клас  часовете по 

БЕЛ 

Кичка 

Христова 

10 Презентация „Коледа в гората“ ПГ Вчаса по БЕЛ – 

ИУЧ VI клас и 

и  ДФПВ в ПГ 

ет. 1, кл. стая 

№ 110 

Марияна 

Христова 

11 петък 13.12.2019г. Жива книга – изготвяне на 

откъси от литературни 

произведения/ приказка  на 

програмата Scratch 

IV клас 11:40 
ет. 2, к-т № 208 

Искра 

Неделчева 

12 09.12.2019г. – 

13.12.2019г. 

Изложби на детски книги 

(изготвени в часовете по БЕЛ, 

ИИ, ТП и в занимания по 

интереси в ЦОУД) и 

библиотечен кът във всяка 

класна стая 

Всички деца 

и ученици  

ПГ,  

I – VII клас 

Всички класни 

стаи 

Всички 

учители 

 

 

СИЛВИЯ  ГРИГОРОВА 
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