
 

 
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА   

НА  ЧЕТЕНЕТО  
11 – 15 декември 2017 година  

 

ВРЕМЕ МЯСТО ИНИЦИАТИВИ 
КЛАС /ГРУПА/ 

РЪКОВОДИТЕЛ 

 
11 декември 

2017 г. 

/понеделник/ 

 

фоайето на 
първия етаж/ 
начален етап 

Изложба на любима приказка   
IБ 

клас, преподавател  
Д.  Станева 

уч. библиотека 
Коледни приказки - занятие по 
проект „Твоят час“ 

група „Приказен свят“, с 
ръководител Д.  Станева 

ЦПЛР-ДК „Йовко 
Йовков“ 

Драматизация на приказка  
IV Б клас, с преподавател Ст. 

Георгиева 

Класни стаи 
Среща с поетесата Даниела 

Йорданова 
XII клас, М. Иванова 

Община Севлиево Среща с екипа на филма за Фани 

Попова-Мутафова 
IXA клас, Д. Йорданова 

 

12 декември 

2017 г. 

/вторник/ 

 

уч. библиотека Извънкласно четене  IIА клас с преподавател Б. Банева 

хотел „Севлиево 

Плаза“ 

Коледна седянка с родители / 

коледни приказки, стихотворения, 

изработване на коледни изделия  - 

занятие с родители по проект 

„Твоят час“ 

група „Млади предприемачи“ с 

ръководител Нася Илиева 

кабинет №102 -  

IV гр №106 -  V 

гр. ЦДО 

Състезание „Най-добър четец и 

най-добър разказвач“  

II клас – IV и  V гр. ЦДО, с 

преподаватели  Р. Моновска и 

Ем. Ганчева 

8,00 -  час  

Класни стаи 

„Денят в стихове“ – среща с 

поетесата Даниела Йорданова 
VII Б,Г класове, Д. Йорданова 

4-5 час  

Класни стаи 
Любима приказка VГ клас – Владимир Пандурски 

2,5 час класни 

стаи 
Кой чете най-добре VI А,Б – М. Иванова 

 17,30 

Участие с рецитал в Коледна 

изложба на севлиевски художници 

и приложници 

Клуб „Подготовка за ДЗИ по 

БЕЛ“ – К. Пандурска, Клуб 

„Журналист“ – Д. Йорданова, 

Арт клуб – Ив. Иванов 

 

13 декември 

2017 г.  

/сряда/ 

 

кабинет №106  - 

IIГ клас 

Приказен карнавал на тема „Пипи 

– моят любим герой“ 

IIГ клас, с преподавател Кръстина 

Петкова 

кабинет №210 - 

IVБ клас 
„Бабо, разкажи ми приказка!“ 

IV Б клас, с преподавател Ст. 

Георгиева 

кабинет №102 -  

IV гр. ЦДО 
„ С баба приказки разказвам” 

II клас – IV гр. ЦДО, с 

преподавател Р. Моновска 

кабинет №201 - VI 

гр,  №202 -VII гр., 

№204 -VIII гр. 

ЦДО 

Рисунка на тема  

„ Любими приказни герои 

разказват на най-малките“ 

III клас –VI, VII и  VIII гр. ЦДО, 

с преподаватели  Д. Христова, 

Сн. Николова и П. Спирова 

Целия ден Среща със севлиевски поети VIII – XI клас 



 

14 декември 

2017 г. 

/четвъртък/ 

 

уч. библиотека 
Извънкласно четене  - Моята 

любима приказка 

IIIГ клас,  с преподавател Р. 

Горалова 

игротеката на  

1. етаж 

Маратон на четенето IV клас – IХ,  Х и ХI гр. ЦДО, с 

преподаватели Т. Стойчева, Д. 

Ганева и П. Атанасова  

5 час  

Среща с Петко Хинов – поет, 

писател и преводач от китайски 

език 

IXA клас 

15 декември 

2017 г. 

/петък/ 

 

кл. стая на IIIВ 

клас 
Умея да чета с разбиране 

IIIВ клас,  с преподавател М. 

Пенчева 

уч. библиотека 
Драматизация на приказката 

„Чедото“ 

IIВ клас, с преподавател Надя 

Ганчева 

 

 кабинет №109 – I 

гр., №108 - II гр. 

№104 -  III гр. 

ЦДО  

 

Драматизация на приказка 

 

I клас - I, II и III гр. ЦДО, с 

преподаватели: М. Найденова, М. 

Минчева и Нели Стефанова 

 

6 час Любим приказен герой VГ клас – Владимир Пандурски 

 


