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НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО (09.12.-13.12.2019 Г.) И 

РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ – ГРАД БУРГАС 

 

Нашите дейности: 

Национална седмица на четенето 09.12.-13.12.2019 г.: 

Първи ден – 09. декември: 

1. Откриване на Националната седмица на четенето, презентация, официално 

обръщение към ученици и учители, публично четене. Отворено писмо до всички 

ученици – и малки, и големи: „Грамотността – залог за успех!“ 

2. Организиране на литературен кът и библиотека в кабинета по български език и 

литература със съдействието на ученици от всички класове 

3. Ученици от 11. и 12. клас четат на ученици от 8. клас – стихове и разкази на 

български автори 

4. Провеждане на състезание по правопис 



 
 

 

 



 

Втори ден - 10. декември: 

1. Започваме деня със стиховете на Христо Ботев. Маратон на четенето. Състезание: 

„Най – добър четец“, „Най – добра рисунка“ на любим герой от книга 

2. Провеждане на състезание по творческо писане 

3. Състезание за най-добър разказвач – ученици от 9. и 10. клас 

4. Илюстрации към любими книги. Подреждане на ученическа изложба 

 
 

Трети ден – 11. декември 

1.Започваме деня със стиховете на Пейо Яворов и Димчо Дебелянов. Езикът, който ни 

събира и разделя“ – дискусия. Водещи – ученици от 12. Клас   

2. Обявяване началото на учебен проект: Изготвяне на Читателски дневник в 

дългосрочен план, като учениците имат право да избират между различни формати – 

ръкописно, печатно или мултимедийно оформление, илюстрации, използвана литература, 

фотоси, изображения, изводи и обобщения, ключови понятия, както и всякакви други 

креативни прояви от страна на ученика.  

3. Показване на готов продукт  - изготвян в продължение на няколко учебни години – 

Читателски дневник на Йорданка Панайотова, Иван Иванов, и др. 

4. Споделяне – лично и откровено: „10 причини да четем“. Анкета „Чета, защото …“. 

Творческото въображение – споделяне и записване на „прочетеното“ в предоставените 

изображения. 

 

 

 

 



 

ДОБРИЯТ ПРИМЕР НА ЙОРДАНКА ПАНАЙОТОВА, ОСТАВИЛ СЛЕДА

 



 

 

 

 

Четвърти ден – 12. декември 

1. Започваме деня със стиховете на Иван Вазов 

2. „Културна карта на град Бургас“ – културна разходка, посещение на Картинна 

галерия „Дружество на художниците“ – гр. Бургас – наблюдение и споделяне 

3. „В света на книгите“ – четем в Дома на писателя.  

4. Посещение на Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ – Учениците се запознаха с 



начина на организиране на дейността в библиотеката, разгледаха картотеката и с 

интерес участваха  в показно търсене на книги според индекса и номера. 

 



 

Стръмният път към знанието 

 

 

 



 

С внимание и трепет – какво научихме, какво ни дават книгите, къде сме 

ние? 

 

Затрогващо внимание и любознателност 



 

Книгите и Коледният дух 

 Националната седмица на четенето инициира учениците към буквеното слово, към 

книгата и осмисляне на сюжетното развитие; обогатява речника и подпомага 

равнището на езиковата култура.  Това събитие е непрекъснат процес, част от 

задължителните изисквания ученикът да чете, да извлича съществена информация, 

да се ориентира в комуникативната ситуация, да изразява лично становище. 

Седмицата на четенето приключи, но остана прекрасното усещане за пълноценното 

общуване с книгата, остана преживяването от всеки един ден, всеки един миг от 

тази незабравима седмица  – различен, носещ повече духовна светлина и радост, 

удовлетвореност и надежда, че нашите деца няма да четат кампанийно, а ще 

остават в плен на хубавата книга, защото са докоснати от чудото на писаното слово 

и са осмислили неговата ценност. 

 Прилагам снимков материал от Националната седмица на четенето в 

Професионална техническа гимназия – град Бургас – нагледна илюстрация на 

най-добрите и ползотворни незабравими мигове по време на събитието. 

Разполагаме и с видеофилм, изготвен със съдействието на ученици от 12.а. 

клас през Седмицата на четенето. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.12.2019 г.                                                                     Тинка Желева        

град Бургас                                                                    (учител БЕЛ, главен учител) 

 

 

 


