ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА
гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg

УЧИЛИЩЕН

ПРОЕКТ

„ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ ЗА КНИГАТА”
2015/ 2016 учебна година
I.

Обхват :

II.

Отговорници :

I – VIII клас
Дария Иванова, Анелия Горанова
МО БЕЛ, МО МИТ, Художествен съвет

III. Консултанти : Мариета Каменова
IV. Цели :
Да се приложи ефективно плана за прилагане на училищната програма за
усвояване на КБЕ.
Да се работи допълнително по овладяването на КБЕ от ученици, слабо владеещи
български език /билингви/.
Да се подобри функционалната грамотност на учениците
Да се разгърнат допълнително знанията на учениците по други учебни
дисциплини .
Да се наложи като практика откриватлското учене.
Да се развие техниката и краснописа на учениците, както и четивната техника,
правоговор, словестно-изпълнителско изкуство при ученици билингви.
Да се развият у учениците качества като любознателност, анализиране,
съпоставка, както и да се допринесе за удовлетворение от лично постигнатите
резултати.
Да се работи допълнително с изявените ученици – подготовка за ИКД и
извънучилищни форми на публична изява.
Да се изгради една нова традиция в училище, която да бъде основа и неизменна
част за подготовката и реализацията на училищните празници през всяка учебна
година.
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V.

Дейности:

1. Изготвяне на план за работа и разпределяне на отговорностите
2. Изработване на корица и подготовка на страниците за златната училищна книга
3. Разделяне на учениците на работни екипи според възможностите и желанията им.
4. Екипна работа по предварителен план съгласуван с класния ръководител:
-

Екип „ПИСАТЕЛИ“ – група ученици, които пишат/ преписват откъси от книгата на
класа;

-

Екип „ХУДОЖНИЦИ“ – група ученици, които рисуват по откъси от книгата на класа;

-

Екип „МАЙСТОРИ“ – група ученици, които подреждат и оформят материалите на
останалите групи и извеждат крайния продукт – книга на класа - страница на
училищната книга;

-

Екип „РАЗКАЗВАЧИ“ – група ученици, които разказват откъси и представят книгата на
клас

-

Ден на отворените врати

5. Други дейности свързани с проекта:
-

Седмица на детската книга и изкуства за деца.

-

Изработка на брошура за Деня на народните будители.

-

Изработка на празничен брой на училищния вестник.

-

Училищен проект „По стъпките на Паисий“ – препис на „История славянобългарска“

-

Училищен проект „Будители“ – патрон на класа

-

Училищен проект „Знаете ли български?“ – състезания по БЕЛ

-

Връзка с НПО, ОДК, други училища, местни медии.

VI. Допълнителни условия при изпълнение на проекта
„Златното ключе за книгата“ – статут на мероприятията:
1. Всеки клас избира книга, по която да работи /включена в учебното съдържание по БЕЛ/.
2. Всеки клас се разделя на екипи за работа.
3. Екипното изработване на златните страници се подготвят по ръководството на класния
ръководител в периода октомври – април на учебната 2015/2016 година.
4. Отделните страници с литературни произведения се сглобяват в една книга.
5. Награждаване на изявени участници и най-добър екип.
6. Излагане в училищната витрина в седмицата на детската книга и изкуства за деца.
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VII.

Златни произведения от българската и световна класика, включени в училищната
книга:

№

клас

кл. р-л

произведение

автор

1

Iа

Р.Петкова

„Житената питка”

Нар.приказка

2

Iб

Кр.Ноева

„Най-хубавите ръце”

Нар.приказка

3

II а

Д.Иванова

„Питката”

Лев Толстой

4

II б

Е.Вълчева

„Вълкът и свраката”

Нар.приказка

5

III а

С.Григорова

„Заветът на Левски”

Фани П.Мутафова

6

III б

Ив.Славова

„За два гроша”

Народна приказка

7

IV

М.Данаилова

„Писма на един дакел”

Станка Пенчева

8

Vа

А.Горанова

„Патиланско царство”

Ран Босилек

9

Vб

Ив.Кунчев

„Вълкът и седемте козлета”

Народна приказка

10

VІ

Ст. Цонева

„Екологична книжка”

--

11

VIІ

Сн.Георгиева

„До Чикаго и назад”

Алеко Константинов

12

VIIІ

А. Илиева

„Дервишово семе”

Николай Хайтов

Изготвили: М. Каменова – ПДУД
И. Неделчева – ПДУД

Одобрил : ПЕТЪР ПОПОВ
Директор на ОУ ”Отец Паисий” – Варна

ОУ „Отец Паисий”- Варна
3

