
Национална програма „Без свободен час“ 

Модул „Без свободен час в училище“ 

2021/2022 учебна година 

 

Теми 

от областта на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование 

І – ІV клас 

 

 

1. Кой съм аз? 

2. Ние си приличаме, ние сме различни 

3. Заедно 

4. Защо хората живеят в семейства? 

5. Дом, уют, сигурност 

6. Отношения в семейството 

7. Моят род 

8. Родови характеристики 

9. Аз ходя на училище. Нашето училище 

10. Училищен правилник 

11. Училищна собственост 

12. Проблемни училищни ситуации 

13. Нашият клас 

14. Момичета и момчета 

15. Разумно хранене 

16. Болести и как да се предпазим 

17. България в света 

18. Различията 

19. Респираторен етикет 

20. Хигиенни правила и норми 

21. Ковид-19 

  



Национална програма „Без свободен час“ 

Модул „Без свободен час в училище“ 

2021/2022 учебна година 

 

Теми 

от областта на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование 

V – VІІ клас 

 

 

1. Напред заедно 

2. Лични и граждански ценности и потребности 

3. Общуването между хората 

4. Демокрация 

5. Защо са необходими закони? 

6. Какво означава да имаш право? 

7. Всяко дете има право на закрила 

8. Моите права и правата на другите 

9. Защо хората живеят в семейства? 

10. Ролята на семейството 

11. Изслушване и взаимно влияние 

12. Уважение, разбиране, доверие 

13. Конфликтите, с които се сблъскваме 

14. Болести на мръсните ръце 

15. Пушенето – кой се нуждае от това? 

16. Дрогата – изкушението, което не си струва да опитваш 

17. Алкохолът – опасност за човешкия живот и здраве 

18. Диетите – „за“ и „против“ 

19. Аз съм гражданин на обединена Европа 

20. Аз съм гражданин на света 

21. Респираторен етикет 

22. Хигиенни правила и норми 

23. Ковид-19 

  



Национална програма „Без свободен час“ 

Модул „Без свободен час в училище“ 

2021/2022 учебна година 

 

Теми 

от областта на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование 

VІІІ –ХІІ клас 

 

 

1. Аз и моите приятели 

2. Лични и граждански ценности и потребности 

3. Аз и другите – толерантност и уважение 

4. Демокрация 

5. Свобода и отговорност 

6. Противодействие срещу прояви на насилие и агресия 

7. Моите права и правата на другите 

8. Семейството и неговите ценности 

9. Взаимоотношенията 

10. Реален ли е светът на любовта 

11. Конфликтите, с които се сблъскваме 

12. Превенция на болести, предавани по полов път 

13. Пушенето – вреди и митове 

14. Как да се спасим от наркотиците – ролята на семейството 

15. Вредата от алкохола 

16. Диетите – „за“ и „против“ 

17. Аз и другите, различни от мен 

18. Глобалните проблеми 

19. Респираторен етикет 

20. Хигиенни правила и норми 

21. Ковид-19 


