
                                ГРАФИК 

                         на дейностите за периода от 21 до 30 юни 2021 г. 

 

                        5 ж клас  кл. ръководител  Ани Георгиева 

 

Ден Дейност Продължител- 
ност 

Място на 

провеждане 

21.06 
понеделник 

Човек и природа /С. Шаркова/ -  
Организмите около нас- наблюдение 

08:00 - 08:40 Училищен 

двор 

Логическа математика /П. Караджова/:  
„Числови ребуси” – занимания по интереси 

08:50 - 09:30 Класната стая 

на класа 

ФВСпорт /А. Георгиева/ - Усъвършенстване на 

техническите похвати в спортните игри. 
09:40 - 10:20 Спортна 

площадка 

ТТ/ТЗ /Н. Минчева, В. Здравчева/ - 

Електрически схеми и вериги - занимания по 

интереси 

10:40 - 11:20 Кабинет 

Ел.техника 

БЕЛ/А. Халачев/ - Прочит и обсъждане на 

художествени текстове за следващата учебна 

година 

11:30 - 12:10 Класната стая 

на класа 

География и икономика/Д. Боюклиева/-Моят 

свят на географията-занимателни игри 
12:20 - 13:00 Класната стая 

на класа 

22.06 
вторник 

ИИ/П. Къева/ - Практическа дейност. 

Натюрморт „С дъх на лято“ 
08:00 - 08:40 Класната стая 

на класа 

ИИ/П. Къева/ - Практическа дейност. 

Натюрморт „С дъх на лято“ 
08:50 - 09:30 Класната стая 

на класа 

Английски език/П. Миран/ - Преговор и 

упражнения 
09:40 - 10:20 Класната стая 

на класа 

БЕЛ /А. Халачев/- Прочит и обсъждане на 

художествени произведения за следващата 

учебна година. 

10:40 - 11:20 Класната стая 

на класа 

Логическа математика/П. Караджова/:  
„Решаване на задачи с граф-дърво” – занимания 

по интереси 
 

11:30 - 12:10 Класната стая 

на класа 

Логическа математика/П. Караджова/:  
„Решаване на задачи с граф-дърво” – занимания 

по интереси 
 

12:20 - 13:00 Класната стая 

на класа 

23.06 
сряда 

БЕЛ /А. Халачев/- Прочит и обсъждане на 

текстове за следващата учебна година. 
08:00 - 08:40 Класната стая 

на класа 

БЕЛ/А. Халачев/ - Прочит и обсъждане на 

текстове за следващата учебна година. 
08:50 - 09:30 Класната стая 

на класа 

История и цивилизации/Д. Боюклиева/-

Забавна история-изработване и решаване на 

кръстословици и работа с линия на времето 

/занимания по интереси/ 

09:40 - 10:20 Класната стая 

на класа 

Английски език/П. Миран/ - Преговор и 

упражнения 
10:40 - 11:20 Класната стая 

на класа 
 



Музика/Е. Митева/ - Музикален концерт 11:30 - 12:10 На двора 

Математиката/П. Караджова/ – лесна и 

интересна:  
Аритметични ребуси  
– занимания по интереси 

12:20 - 13:00 Класната стая 

на класа 

24.06 
четвъртък 

Човек и природа/С.Шаркова/ -  
Растения в училищния двор 

08:00 - 08:40 Училищен 

двор  

Английски език/П. Миран/ - Преговор и 

упражнения 
08:50 - 09:30 Класната стая 

на класа 

ФВСпорт/А. Георгиева/ - Усъв.на техн.похвати 

в спортните игри. 
09:40 - 10:20 Спортна 

площадка 

История и цивилизации/Д. Боюклиева/-

Забавна история-изработване и решаване на 

кръстословици и работа с линия на времето / 

занимания по интереси/ 

10:40 - 11:20 Класната стая 

на класа 

Логическа математика/П. Караджова/:  
„Диаграми на Ойлер-Вен” – занимания по 

интереси 

11:30 - 12:10 Класната стая 

на класа 

ИТ/Е. Димитрова, Св. Желязкова/-Забавни 

упражнения върху текстообработваща програма 

Microsoft WORD 

12:20 - 13:00 24 и 26 

кабинет 

25.06 
петък 

БЕЛ/А. Халачев/ - Прочит и обсъждане на 

художествени  текстове за следващата учебна 

година. 

08:00 - 08:40 Класната стая 

на класа 

Човек и природа/С. Шаркова/ -  
Животните в училищния двор 

08:50 - 09:30 Училищен 

двор 

ФВСпорт/А. Георгиева/ - Спортни игри по 

избор 
09:40 - 10:20 Спортна 

площадка 

Музика/Е. Митева/ - Представяне на музикален 

инструмент - акордеон 
10:40 - 11:20 Класната стая 

на класа 

Английски език/П. Миран/ - Преговор и 

упражнения 
11:30 - 12:10 Класната стая 

на класа 

Английски език ИУЧ /П. Миран/- Преговор и 

упражнения 
 

12:20 - 13:00 
 

Класната стая 

на класа 

28.06 
понеделник 

Човек и природа/С. Шаркова/ -  
Организмите около нас - презентации / проекти 

08:00 - 08:40 Класната стая 

на класа 

Логическа математика/П. Караджова/:  
„Задачи за претегляния и преливания” – 

занимания по интереси 

08:50 - 09:30 Класната стая 

на класа 

ФВСпорт /А. Георгиева/- Спортни игри по 

избор. 
09:40 - 10:20 Спортна 

площадка 

ТТ/ТЗ/Н. Минчева, В. Здравчева/ - 

Електрически схеми и вериги - занимания по 

интереси 

10:40 - 11:20 Каб. Ел. 

техника 

БЕЛ/А. Халачев/ - Прочит и обсъждане на 

художествени текстове за следващата учебна 

година. 

11:30 - 12:10 Класната стая 

на класа 

География и икономика/Д. Боюклиева/-Моят 12:20 - 13:00 Класната стая 



свят на географията-занимателни игри на класа 

29.06 
вторник 

ИИ/П. Къева/ –Практическа дейност. Тема 

„Богатството на цветовете“  
08:00 - 08:40 Класната стая 

на класа 

ИИ/П. Къева/ –Практическа дейност. Тема 

„Богатството на цветовете“  
08:50 - 09:30 Класната стая 

на класа 

Английски език/П. Миран/ - Преговор и 

упражнения 
09:40 - 10:20 Класната стая 

на класа 

БЕЛ/А. Халачев/ - Прочит и обсъждане на 

художествени текстове за следващата учебна 

година. 

10:40 - 11:20 Класната стая 

на класа 

Логическа математика/П. Караджова/:  
„Решаване на нестандартни задачи” – занимания 

по интереси 

11:30 - 12:10 Класната стая 

на класа 

Логическа математика/П. Караджова/:  
„Решаване на нестандартни задачи” – занимания 

по интереси 

12:20 - 13:00 Класната стая 

на класа 

30.06 
сряда 

БЕЛ/А. Халачев/ - Създаване на читателски 

дневник. 
08:00 - 08:40 Класната стая 

на класа 

БЕЛ/А. Халачев/ - Създаване на читателски 

дневник. 
08:50 - 09:30 Класната стая 

на класа 

История и цивилизации/Д. Боюклиева/-

Забавна история-изработване и решаване на 

кръстословици и работа с линия на времето 

/занимания по интереси/ 

09:40 - 10:20 Класната стая 

на класа 

Английски език/П. Миран/ - Преговор и 

упражнения 
10:40 - 11:20 Класната стая 

на класа 

Музика/Е. Митева/ - Българска народна музика 

- песни и танци  
11:30 - 12:10 На двора 

Математиката/П. Караджова/ – лесна и 

интересна: Логически задачи – занимания по 

интереси 

12:20 - 13:00 Класната стая 

на класа 
 

 

 


