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На 11.ХII. 2017 г- понеделник в СУ „ Св.Паисий Хилендарски“ бе открита Националната седмица
на четенето за поредна трета година.
15 ученици от II,III и IV клас под ръководството на техните учители представиха своите умения за
четене на приказки и басни по роли. По-интересен и забавен бе спектакълът с участието на приказни
герои в творческо- игрови център „ Детелина“от 14.00 часа.
Във вторник, 12.ХII. 2017 г. се проведе състезание за „ Най-добър четец“ от 14.00 часа в
библиотеката на училището. В него участваха 8 ученици от V-XII клас.Присъстваха много ученици,
учители и родители. Приятната обстановка сред книгите придаде топлина и задушевност. Учениците
четоха поезия и проза. Споделиха с всички присъстващи информация за последните книги, които са
прочели или четат, както и за техни любими автори и книги от световната литература.
Третият ден – сряда, 13.ХII.2017 г.бе посветен на инициативи за дарение на книги към
училищната библиотека. Също така бе реализирана Информационна среща с родители за подкрепа на
деца и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие – І-VІІІ клас, в Творческо-игрови център
„ Детелина“, от 14.30 часа.Педагогическият съветник и психологът в училището бяха подготвили
много занимателни задачи, ребуси, скороговорки за децата и техните родители.Разделянето на
отбори бе вълнуващо за децата и така играейки, те творяха.
Четвърти ден – четвъртък, 14.ХII.2017 г.се проведе Маратон на четенето „ Детско литературно
утро“ – І – IV клас, от 13.30 часа в Творческо-игрови център „ Детелина“. Децата се надпреварваха да
четат и коментират със своите учители и родители прочетеното.
Пети ден – петък, 15.ХII.2017 г. от 14.00 часа, в Конферентната зала на училището, г-жа Калинка
Гайтанинчева.- пом.-директор по учебна дейност, връчи грамоти на учениците, изявили се в
седмицата на четенето.
Националната седмица на четенето бе закрита чрез обобщаване и представяне на резултатите от
реализираните дейности от главния учител в училището.
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