
Справка 

за проведените инициативи във връзка с Националната седмица на четенето 10 – 14.10.2016 г. 

№ Училище  Населено място Изяви в ДГ/Училище 

1.  СУ „Вичо Грънчаров“ Горна Оряховица 10.10.2016г.  Изложба „Аз обичам да чета!“-страници от читателски дневници“ III – VI клас 

класни ръководители: Ваня Недкова, Мариана Георгиева, Маруся Йорданова, Миглена 

Димитрова, Татяна Георгиева; 

Учениците от първите класове, с класни ръководители Надка Николова, Зарка Гайдарова и 

Славка Иванова, създадоха кът в  класните стаи „Библиотека“с увлекателни детски книжки 

Проведоха съвместно четене на кратка приказка от четящи вече първокласници на свои 

съученици. 

Изработване на табло от II “а“ Обичам да чета... класен ръководител Кремена Витанова 

 

11.10.2016г. Съвместно четене на ученици от II и   VI клас на любими художествени  

творби - „Малки и големи раховчета четат заедно“Даниела Велчева  и Нина  

Величкова 

 II „а“ клас  Краснопис на стихотворението „Родна реч“ и изработване –Къщичка на книжката от 

всяко дете класен ръководител Кремена Витанова 

II „б“ клас  Четене в класната стая от родител.Класен ръководител Мария Рашкова 

 

12.10.2016г. Състезание по български език  „Най-добър рецитатор на стихотворения от  

български творци“ – сборна формация  III – IV клас с класни ръководители: Ваня Недкова, 

Мариана Георгиева, Маруся Йорданова, Миглена Димитрова, Татяна Георгиева; 

 

13.10.2016г. Работилница за творческо писане – представяне на ученически текстове на 

ученическо лично творчество. VII – XII клас 

II „а“ клас  Четене на разказа „Звездица“ от родител; класен ръководител Кремена Витанова 

 

14.10.2016г. II „а“ клас   Конкурс за най-добър четец.Четене с разбиране върху текста 

„Магарето“ класен ръководител Кремена Витанова 



10.10.2016г. Изработване на постери и презентации на тема „Древногръцки митове и  

легенди” от петите класове с ръководител г-жа Росица Генова. 

11.10.2016г. Изготвяне  на постери и презентации на тема „Христо Ботев и неговото  

творчество” от седмите класове с ръководител  г-жа Пепа Колева. 

13.10.2016г.Представяне на ученическо творчество – „Работилница за творческо писане”. 

Участват ученици от първи до дванадесети клас  с ръководители -учителите по български език и 

литература. 

14.10.2016г.Изразително четене и рецитиране на любими творби от различни жанрове. 

(Закриване  на Маратона на четенето )Участват ученици от първи до десети клас  с 

ръководители -учителите по български език и литература. 

 

    

    

    

Изготвил:Методическо обединение по български език и литература  и  учители от начален етап на 

обучение 


