
 

МЕСЕЦ НА ЧЕТЕНЕТО – М. МАРТ 2022г. 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ 

ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ДЕЙНОСТ КЛАС МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ДАТА 

Посещение на училищната библиотека – четене на български народни 

приказки 

2.б и 6 група ЦОУД стая №204 01.03.2022 

Изработване на книга със заглавие „Месец март при нас дойде празници да 

донесе” 

4.а стая №307 01.03.2022 

Изработване на книга със стихотворения 4.г стая №308 01.03..2022 

Конкурс ,,Най-добър четец" Ученици от 4.а, 4. б,  4. г 

клас и 11 група ЦОУД 

стая №307 04.03..2022 

"Аз съм само една - и за пръв път съм млада /като грабната в миг от дървото 

сълза, /като пламък, изригнал от девствена клада,/ като лумнала бързо нагоре 

лоза..."/Нашите срещи с Петя Дубарова/ 

7.в клас, ученици от 8.б 

клас, г-жа Йорданка 

Кушева и г-жа Росица 

Иванова 

стая № 217 08.03.2022 

Онлайн връзка в Teams със Златина Георгиева - журналист, писател, начален 

учител на "Заедно в час", автор на поредицата "Писма от света", по която 

учениците от 3.в клас работят в часовете по извънкласно четене от началото 

на учебната година. 

Учениците от 3.в клас  Екип 3.в клас в 

Teams 

10.03.2022 

Участие в изложба с рисунки на тема „Илюстрация от любима книга” 10 група ЦДО стая №301 10.03.2022 

Четене на приказки от родители „Нашите любими приказки“ 1.а клас, 1 група ЦОУД и 

родители 

Библиотека 11.03.2022 

Моята любима книга 5.в клас стая №309 11.03.2022 

Изработване на книга с произведения, посветени на мартенските празници. 

Литературно четене и рецитал. 

4.а клас стая 307 14.03.2022 

Български пролетни обичаи 13 група ЦОУД и г-жа 

Даниела Данкова 

Училищна 

библиотека 

14.03.2022 

Ученици представят лично литературно творчество 3.б клас и 9 група ЦОУД стая 206 14.03.2022 

Моята любима книга - четене на откъси от любимите книги на учениците учениците от 6.г клас стая 302 15.03.2022 

Четене на откъси от любими произведения 9 група ЦОУД стая 206 15.03.2022 

Четене на народни приказки 2.в и 7 група ЦОУД Училищна 

библиотека 

16.03.2022 

Четене на произведения за пролетта 2.а и 5 група ЦОУД стая №305 16.03.2022 

Деца от 3.б четат на 1.г клас                                 3.б  клас и 9 група ЦОУД стая №101 16.03.2022 

Дискусия 3.б клас с 10.а клас за книгата „Принцеса Лила от Атлантида“ 3.б  и 10.а клас стая № 206 16.03.2022 

Драматизация на любима приказка 3.г  клас и 8 група на 

ЦОУД 

стая №202 16.03.2022 

Изложба с илюстрации от книги 3.а клас фоайе на училището 17.03.2022 

Деца от 1.г клас четат на 3.б клас 1.г клас и 4 група ЦОУД стая 206 17.03.2022 

Илюстрации и краснопис - изложба 3.г клас и 8 група ЦОУД стая 202 17.03.2022 

Мотивационна среща с литературно четене: "Обичам да обичам! Прегръщам 

страха!". Гергана Тодорова - творец на писаното слово, психолог, педагог, 

собственик и мениджър на консултантска финансово-счетоводна къща 

"Ивана", бизнес-дама на годината, специалист по български народни танци. 

Учители от СУ "Георги 

Измирлиев", ученици от 

гимназиален етап на 

обучение 

Конферентна зала на 

СУ "Георги 

Измирлиев"-  12:30 

ч. 

17.03.2022 

Моята любима книга 5.а клас стая 109 18.03.2022 

Посещение на градската библиотека 3.г клас и 8 група ЦОУД Градска библиотека 18.03.2022 

Читателска щафета 4.б  клас стая 306 24.03.2022 

Празник на буквите 1.б клас и 2 група ЦОУД стая 102 25.03.2022 

Театрална постановка „Горската библиотека” 4.в и 12 група ЦОУД конферентна зала 28.03.2022 

"Какво е животът - попитай младежа"  -  60  години от рождението  на Петя 

Дубарова 

Литературен клуб "Ние, 

четящите и творящите" 

Училищната 

библиотека 

29.03.2022 

Празник на буквите - тържество 1.в и 3 група ЦОУД стая 103 30.03.2022 

Литературен пикник "Любим автор и книга.  За и против електронната 

книга" 

9.а клас, г-жа Марияна 

Кирова, г-жа Росица 

Иванова и г.жа 

Йорданка Кушева 

Парк "Детски кът" 31.03.2022 

 


