
 

В периода  от 9 до 13 декември 2019 година учениците от ОУ ,,Христо Ботев“-

град Габрово се включиха в Националната седмица на четенето с различни инициативи, 

планирани в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността. 

Националната седмица на четенето  стартира на 10.12. 2019г.  с  уъркшопове в 

часовете на класа и в  уроци по български език  и литература  в 1-7 клас под мотото 

,,Сподели ми книга, сподели ми знание“. Първокласниците  споделиха приказки, научени 

от баба и дядо. ,,Сливи за смет“, ,,Неродена мома“, ,,Грозното патенце“ и др. са сред най-

любимите творби на малките ученици.  

В училищната библиотека  второкласниците четоха Коледни приказки и 

стихотворения от българските автори: Петя Караколева, Цанко Лалев, Катя Захариева и 

др. Третокласниците  споделиха  любимите си книги ,,Патиланци“-Ран Босилек, ,, През 

води и гори“-Емилиян Станев, „Карлсон, който живее на покрива“, ,,Пипи Дългото 

чорапче“-Астрид Линдгрен, ,,Приказки“-Оскар Уайлд и др. Учениците от четвърти клас 

представиха своите любими книги с презентации и проекти  за  Ран Босилек/,,Патиланско 

царство“/, Ангел Каралийчев /,,Български народни приказки“/ , Йордан Радичков /,,Ние, 

врабчетата“/, Алън Милн /,,Мечо Пух“/,  Роалд Дал /,,Матилда“/ и др. 

На 12 декември 2019г  в училищната библиотека гостуваха петгодишни деца от 

ЦДГ ,,Перуника“-гр. Габрово. Те слушаха с голям интерес презентации за  любимия 

приказен герой Мечо Пух и талантливата Матилда, представени от четвъртокласничките 

Мирослава Енчева и Ростислава Пашова. С огромно любопитство децата разгледаха  

музейната сбирка на училището, като в ролята на екскурзовод  се изяви седмокласникът 

Иван Влъкненски. Тази среща постави началото  и на инициативите на ОУ,,Христо 

Ботев“-гр. Габрово за осъществяване на приемственост между детската градина и първи 

клас. Предстои Празник на цифрите в първи клас на 18 декември 2019г.  на който децата  

от ДГ,,Перуника“  и техните учителки са поканени и очаквани с нетърпение . 

И учениците от 5-7 клас  взеха активно участие в презентациите на любима книга. 

Петокласниците четоха любими приказки и анализираха поуките от тях. 

Шестокласниците участваха в дискусия на тема ,,Книги за малки и големи“ като 



предварително бяха прочели разкази, написани от българските класици-Елин Пелин, 

Йордан Йовков, Иван Вазов и Чудомир. Седмокласниците демонстрираха литературните 

си интереси и дискутираха новите тенденции в писането на художествен текст. 

Седмицата на четенето  бе закрита с уъркшоп  на клуб ,,Компютърно 

програмиране-първи стъпки, където малките програмисти  от трети и четвърти клас 

споделиха  дигиталните си проекти,,Патиланско царство“-Ран Босилек, ,,Бяла приказка“-

Валери Петров,  ,,Мили, бате..“-Станка Пенчева, ,, Пипилота“-Астрид Линдгрен, ,,Мечо 

Пух-„Алън Милн,  ,,Малкият принц“- Екзюпери и други, създадени   по  любими 

детски произведения от български и чуждестранни автори. 

 


