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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
ЗА ПРОВЕДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 

– ГРАД БУРГАС 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 22.10.2018 г. – 26.10.2018 г. 

 

И през тази есен кампанията „Маратонско четене“ стартира в нашето 

училище. Ученици и учители отново са готови да дадат старт на 

„надбягването“ – между книгата и компютъра, между книгата и 

телефоните.  

Нашите дейности: 

Национална седмица на четенето: 

22 октомври: 

1. Откриване на Националната седмица на четенето, презентация, 

официално обръщение към ученици и учители, публично четене 

2. Организиране на литературен кът и библиотека в кабинет № 4 със 

съдействието на ученици от всички класове 

 

23 октомври: 

1. Маратон на четенето. Състезание: „Най – добър четец“, „Най – 

добра рисунка“ на любим герой от книга 

2. Илюстрации към любими книги. Подреждане на ученическа 

изложба 

3. Провеждане на състезание по правопис 

 

24 октомври: 

1. „Езикът, който ни събира и разделя“ – дискусия и рецитал 

2. Обявяване на резултатите от учебен проект: Изготвяне на 

Читателски дневник (в дългосрочен план)  – ръкописно, печатно или 

мултимедийно оформление, илюстрации, използвана литература, 



фотоси, ключови понятия, изводи 

3. Споделяне – лично и откровено: „10 причини да четем“; „Чета, 

защото…“ 

25 октомври: 

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

Картинна галерия „Дружество на художниците“ – гр. Бургас – 

наблюдение и споделяне 

2. „В света на книгите“ – четем в Дома на писателя. Дарение на книги 

от г-н Друмев за учениците от Професионална техническа гимназия 

– гр. Бургас 

3. Посещение на Етнографския музей – да видим, да се научим, да 

споделим 

 

26 октомври: 

      1.Обогатяване на класната библиотека – „Кът на книгата“. Кой с какво 

допринесе за увеличаване на класното библиотечно богатство? 

      2. Представяне на резултатите от реализираните дейности, прилагане 

на снимков материал 

     3. Закриване на Националната седмица на четенето 

 

 


