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

 

У Ч И Л И Щ Е Н     П Р О Е К Т 
 

„ЗНAЕТЕ  ЛИ  БЪЛГАРСКИ?” 

2022/ 2023  учебна  година 

 

I. Обхват :  I – VII клас 
 

 

II. Отговорници :  Нина Колева, Кичка Христова, 

                                                Художествен съвет 
 

 

III. Цели : 
 

● Да се приложи ефективно плана за прилагане на училищната програма за усвояване 

на БКЕ. 

● Да се работи допълнително по овладяването на БКЕ 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. 

 
 

IV. Дейности: 
 

1. Изготвяне на работни листи и задачи за ежемесечните състезания 

2. Изготвяне критерии за оценка на състезанията 

3. Определяна състав на комисия за оценка/ жури 

4. План – график за състезания по БЕЛ 
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№ дейност - състезание обхват- клас срок отговорници 

1. Състезание по правопис 

 „От А до Я“ 

 

II – III – IV клас 

 

м. октомври 

К. Христова, Е. Вълчева 

 

2. Състезание диктовки  

 „Бързо, точно, вярно“ 

II  – IV клас 

V  – VII 

 

м. ноември 

 К. Христова, Н. Николаева 

3. Състезание по краснопис 

 „Букви крилати“ 

I  – IV клас 

V  – VIII 

 

м. декември 

 В. Минева,Н. Колева, 

Д. Караиванова, К. Христова 

4. Състезание по правоговор 

и четивна техника 

„Маратон на четенето“ 

II  – IV клас 

V  – VII 

  

м. януари 

К. Христова, Ф. Хюсеин,  

Н. Колева 

5. Състезание по словестно-

изпълнителско изкуство – 

рецитал -поезия 

I  – IV клас 

V  – VII 

 

м. февруари 

Н. Николаева 

К. Христова 

Ев. Вълчева 

6. Състезание съчинение 

тема по избор /три 

варианта/ 

II  – IV клас 

V  – VII 

м. март К. Христова 

Ф. Хюсеин, Н. Николаева 

7. Състезание по словестно-

изпълнителско изкуство – 

драматизация – по двойки/ 

работа в екип 

I – IV клас 

V  – VII 

м. април К. Христова 

Ф. Хюсеин, Ев.Вълчева 

Н. Николаева 

8. Комплексно финално 

състезание 

I  – IV клас 

V  – VII 

м. май  К. Христова 

Ф. Хюсеин, Ев.Вълчева 

Н. Николаева, Н. Колева 
 

5. План-график награждаване на участниците 
 

№ дейност - състезание обхват- клас срок отговорници 

1. Състезание по правопис 

 „От А до Я“ 

 

II – III – IV клас 

Патронен 

празник 

 К. Христова 

Н. Колева, Ев.Вълчева 

Н. Николаева 

2. Състезание диктовки  

 „Бързо, точно, вярно“ 

II  – IV клас 

V  – VII 

Седмица на 

българските 

възрожденци 

 К. Христова 

Ф. Хюсеин, 

Н. Николаева 

Н. Колева, Ев.Вълчева 

3. Състезание по краснопис 

 „Букви крилати“ 

I  – IV клас 

 

Коледен концерт учители ЦДО 

4. Състезание по правоговор 

и четивна техника 

„Маратон на четенето“ 

I – IV клас 

V  – VII 

 Рецитал 

„Живеем в 

земята на 

Левски“ 

К. Христова 

Н. Колева ,Ев.Вълчева 

Н. Николаева 

5. Състезание по словестно-

изпълнителско изкуство – 

рецитал поезия 

I  – IV клас 

V  – VII 

Баба Марта К. Христова 

Ф. Хюсеин,Ев.Вълчева 

Н. Николаева 

6. Състезание съчинение 

тема по избор /три 

варианта/ 

I  – IV клас 

V  – VII 

Седмица на 

детската книга 

Н. Колева, К. Христова 

Ф. Хюсеин, Ев.Вълчева 

Н. Николаева 

7. Състезание по словестно-

изпълнителско изкуство – 

драматизация – по двойки/ 

работа в екип 

I  – IV клас 

 

Зелена седмица учители ЦДО 

8. Ден на отворените врати I  – IV клас 

V  – VII 

24 май всички учители 
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6. Други дейности свързани с проекта:  

- Седмица на детската книга и изкуства за деца. 

- Изработка на брошура за Деня на народните будители. 

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

- Училищен проект „Будители“ – патрон на класа 

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

V. Допълнителни условия при изпълнение на проекта 

„Знаете ли български език?“ – статут на състезанието: 
 

1. Всеки ученик, който се класира първи на ежемесечните тематични състезания получава 

награда, грамота и участие във финалното комплексно състезание. 

2. Ако един ученик вече се класирал първи и е финалист за комплексното състезание, при 

следващи победи на ежемесечните тематични състезания получава награда и грамота, а за 

финалното комплексно състезание се класира ученикът, класиран на II място. 

3. Ученик, който е спечелил I място в конкурса по проект „По стъпките на Паисий“ се 

класира директно за финалното комплексно състезание. 

4. Ученик, който е спечелил I, II  или III място на междуучилищни, градски, общински  

състезания или олимпиади по БЕЛ се класира директно за финалното комплексно 

състезание. 

5. Ученик, който е получил оценка по – висока от „Отличен 5,50“ на НВО се класира 

директно за финалното комплексно състезание. 

6. Ученик, който е получил оценка „Отличен 6,00“ на входно, междинно и изходно ниво  

се класира директно за финалното комплексно състезание. 

7. Ученикът, който спечели финалното комплексно състезание по БЕЛ „Знаете ли 

български език?“ получава: 
- Титлата „Отличник на училището“ 
- Предметни награди 
- Грамота  
- Право на членство в журито на устните състезания за следващата учебна година 
- Право на участие в журито за кастинги за училищните пиеси и тържества 
- Почетно място на „Алеята на славата“ – фоайе-витрина на училището до избиране на 

нов победител следващата учебна година 
 

 

Изготвили: 

И. Неделчева – ЗДУД  

Н. Колева – председател Худ. съвет 

Утвърдил: 

Силвия Григорова  - директор 


