
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 

От 11.12.2017 г. до 15.12.2017 г. в ОУ „Свети Климент Охридски”, с. Буковлък бе 

отбелязана Националната седмица на четенето, обявена от Министерство на 

образованието и науката. 

Създадената в училището програма за мероприятия, свързани с Националната 

седмица на четенето, е изпълнена изцяло. Учениците се потопиха в света на любими 

книги и приказни герои; показаха, че са грамотни и образовани, по-знаещи и по-уверени. 

Доказаха, че четенето е сила, която ни информира и образова; дава ни съвети и ни учи на 

добро; обогатява ни и ни вдъхновява. 

Понеделник 11.12.2017 г. – откриване на Националната седмица на четенето. 

„Маратон на четенето” – ученици от ІІІ „а”, ІІІ „б” и ІІІ „в” клас гостуваха на децата от 

Подготвителните групи, за да ги зарадват със стихчета и разкази за предстоящите 

Коледни и Новогодишни празници. Малчуганите научиха интересни неща за коледните 

обичаи от разказа на Петър Кържилов „Коледните вълнения на Врабчо”. 

Третокласниците се включиха с огромно желание в четенето. Всеки искаше да покаже, че 

може да чете гладко и изразително. Показаха на малките деца, че четенето е забавно, 

лесно и приятно. Третокласниците им пожелаха догодина в І клас и те да се научат да 

четат, за да открият вълшебния свят на приказките. 

Вторник 12.12.2017 г.  – проведено състезание в ІV „б” и ІV „в” клас за „Най-

добър четец” – Сашо Пенков Божинов от ІV „б” клас и Амбар Божидарова от ІV „в” клас. 

 Сряда 13.12 2017 г. – Ученици от V „а”, V „б”, V „в” четоха по роли народната 

приказка „Златното момиче”. Излъчиха и победител за най-добър четец -  Росица 

Йорданова Георгиева от V „в” клас. В двата шести класа учениците четоха откъс от 

произведението на Джералд Даръл „Моето семейство и други животни”. За най-добър 

четец бе излъчена Надежда Валериева Георгиева от VІ „а” клас. Учениците от VІІ „а” и 

VІІ „б” клас направиха прочит на разказа „Една българка” от Иван Вазов. За най-добър 

четец бе обявен Ивелин Атанасов от VІІ „а” клас. 

 Четвъртък 14.12.2017 г. -  Учениците и учителите от трите втори класа с 

желание се включиха в „Седмицата на четенето“. Учениците прочетоха приказката 

„Рибарят и златната рибка“. Подредиха приказката „Дядо и ряпа“ според илюстрациите и 

текста към тях. Децата разпознаха приказни герои и част от тези герои  оцветиха. 

Подредена бе изложба с рисунки от любими приказки. 

 Петък 15.12.2017 г. - Четвъртокласници с желание  решиха да изненадат групата 

от ученици със специални образователни потребности. Избраха любима своя приказка 

„Косе Босе“. Влизането в роля и съпреживяването на емоции им донесе удоволствие и 

забава! Съвсем естествено и спонтанно, децата на ресурсно подпомагане поискаха  да се 

включат, поемайки предизвикателството да покажат артистичните си заложби. Ресурсен 

учител Ралица Георгиева и психологът Елица Георгиева ги подкрепяха в импровизацията. 

Класният ръководител Любомирия Гаврилова бе приятно изненадана и удовлетворена от 

класа. Малките първокласници гостуваха на учениците от ІV „б” и ІV „в”. Четенето 

премина под надслов „Ако искаш умен да растеш, книжки трябва да четеш!”. Гости бяха 

и приказните герои Хитър Петър и работливата девойка от приказката „Сливи за смет”. 

Четвъртокласниците четоха приказки, а малките първолаци, заедно с класните си 

ръководители, подреждаха пъзели към приказката „Дядо и ряпа”. Като награда получиха 

книжката за оцветяване. 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 


