
Утвърдил: 

Антоанета Христова 

Директор 

                                      Програма 

                       

 

                 с дейности за насърчаване и повишаване на 

                          грамотността за периода 2017-2018 

                         на ОУ,,Антон Страшимиров’’, гр. Бургас   

 

 

        Основание за съставяне на програмата: 

 

1. Решение №541/26.09.2017. за усвояване на книжовния български език. 

2. Заповед на началника на РИО Бургас № РД -20-1697/04.10.17г. 

3. Годишен план на РИО Бургас 

 

 

 

    Дата 

           

            Проява 

  Място на    

провеждане 

       

        Участници 

23.10. 2017г. Рисунка на любим 

приказен герой и 

изложба по класове 

училище Дарина Планинска 

и ученици от I 
а
 

клас 

23.10. 217г. Да научим какво 

представлява 

жълтата книга 

училище Гергана Атанасова 

и ученици от  III 
б
 

23.10.2017г.   Проект "Езиково училище Пепа Янева, 



пътешествие" - 

сътрудничество 

между II 
б
 и III

 г
 клас  

-  съвместни часове 

по ИУЧ-БЕЛ 

организираме 

състезание, 

викторина, постер 

сесия ... 

Петранка Генова 

и ученици от  II 
б
 и 

III
 г    

клас 

24. 10. 2017г. Да научим как са се 

изработвали книгите 

преди и сега 

училище Гергана Атанасова 

и ученици от III 
б
 

24. 10. 2017г. Литературно четене в 

часа на класа на тема 

,,Аз обичам да чета'' 

училище Мера Хльостарова 

и ученици от  VI 

клас 

24.10. 2017г. ,,Седмична 

библиотека'' – да 

почетем в 

междучасията 

училище Галя Стоева и 

ученици от VI и VII 

клас 

25. 10.2017г. ,,В света на книгите“ 

– ученици представят 

своите любими 

книги и любопитни 

факти от живота на 

техните автори 

училище Светлана Калудова; 

Панайот Балджиев 

и ученици от Vклас 

25.10.2017  Ползотворно 

междучасие – 

представяне  книгата 

,,Немили-недраги'' в 

аудио вариант 

училище Георги Тодоров и 

ученици от V клас 

25.10. 2017г.  Работилница за 

творческо писане  - 

ученици творци 

представят свои 

авторски текстове 

училище Светлана Калудова 

и ученици от; 

Балджиев и 

ученици от Vклас 

26.10.2017г. Да се насладим 

заедно на мъдростта 

на народните 

приказки – 

училище Светла Андреева, 

Сергей Велков, 

Радина Маслева; 

Калинка Ралева; 



третокласници от III 
б, 

и III 
в  

четат на 

първокласници 

Гергана Атанасова  

ученици от I
 
клас и 

ученици от III 
б;

 III 
в 
  

26.10. 2017г. Да представим 

любимата си книжка, 

като нарисуваме 

корицата, напишем 

част от текста, и 

приложим 

книгоразделителите, 

които сами ще 

изработим. 

училище Радина Маслева и 

ученици от III 
б
 

26.10. 2017г. "Четем и играем" - 

представяне на 

приказки по метода  

Камишибай 

училище Тонка Станева; 

ученици от II 
а 
клас 

27. 10. 217г. Състезание за гладко 

и изразително четене 

училище Калинка Ралева; 

Гергана Атанасова 

и ученици от  III 
б
 

27. 10. 2017г. Инциатива за 

обновяване на 

библиотеката в 

класната стая с 

детски книги и 

енциклопедии 

училище Мариана Славова и 

ученици от I 
в
 

30. 11. 2017г. Посещение на 

библиотеката - 

запознаване с 

правилата и 

условията за 

използване на 

библиотечния фонд 

Библиотека Анастасия Стоева;  

Петя Тенева; 

Величка Пеева  и 

ученици от I и IV 

клас и библиотекар 

Р. Николова 

 

 

24. 11. 2017г. Маратон на четенето 

- четене на приказки 

от автора Стана 

Апостолова 

училище Мариана Славова и 

ученици от 

 I 
в
 

17. 12. 2017г. Да се докоснем до училище Петранка Генова, 



магията на Коледа – 

представяне на 

коледни истории 

библиотекар - Р. 

Николова и 

ученици от  III 
г
 

20. 04. 2018г. Провеждане на 

тържество на тема - 

,,Ние вече сме 

грамотни“   

училище Дарина Планинска 

и ученици от I 
а
 

03. 05. 2018г. Състезание ,,Най - 

добър четец''; 

училище Дарина Планинска 

и ученици от I 
а
 

17. 05. 2018г. Представителна 

изява пред родители 

на участниците в 

проекта "Езиково 

пътешествие" 

Актовата зала Пепа Янева, 

Петранка Генова и 

ученици от II 
б
 и III

 

г    
клас 

 

 


