
Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца 

ул. „Г. Димитров“ №16, тел.: 09175/2331, e-mail: botev16@abv.bg, web: www.oy-ostrov.eu 

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО 

БОТЕВ“ с. ОСТРОВ, В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА 

НА ЧЕТЕНЕТО – 09.12.2019 г. – 13.12.2019 г. 

 

Ежегодно, Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров се включва в провеждането 

на Националната седмица на четенето, чийто инициатор е Министерството на 

образованието и науката. През 2019 г., инициативата се провежда в периода от 9-ти до 13-

ти декември. 

Учители и ученици заедно планираха и реализираха редица дейности. 

Първи в осъществяването на планираното бяха най-малките ученици от група за 

целодневна организация на учебния ден 1. На 9 декември 2019 г. най-малките – 

първокласниците, слушаха каките и батковците от трети клас, както и своята учителка – г-

жа Росица Цветкова, старши учител в група за целодневна организация на учебния ден, 

които с радост и добро настроение им четоха коледни приказки. 

Мероприятието бе полезно и за сплотяването на групата, тъй като се оказа, че по-

големите могат да бъдат много полезни на по-малките, когато следва заедно да 

осъществят интересна дейност. 

Учениците от трети клас със своя класен ръководител – г-жа Красимира 

Димитрова, главен учител – начален етап, посетиха читалищната библиотека и четоха 

стихове, приказки и разкази за Коледа и Нова година - от български и чуждестранни 

автори. Служителите на Народно читалище "Развитие - 1903" с. Остров разказаха на 

учениците за обичаите и преданията в родния край, свързани с честването на 

предстоящите празници. 

На 10 декември 2019 г. в дейностите по четене се включиха и учениците от Група 

за целодневна организация на учебния ден 2 - втори и четвърти клас, с ръководител г-н 

Радослав Александров, учител в ГЦОУД. И малки, и големи се радваха на интересните 

коледни и новогодишни приказки, които четоха както самостоятелно, така и групово. 

Мероприятието допринесе за и без това приповдигнатото празнично настроение, витаещо 

в училището. 

Учениците от първи клас в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров също се 

включиха в Националната седмица на четенето. На 11.12.2019 г. заедно със своя класен 

ръководител г-жа Анелия Богданова, учител – начален етап, те посетиха детската читалня 

към библиотеката в НЧ "Развитие - 1903". Там се запознаха с детски книжки, разбраха 

какъв е редът за вземане и връщане на книги. Обещаха, че щом се научат да четат, ще се 

запишат като редовни читатели. 
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На 11 декември 2019 г. с ученици от ГЦОУД 3.3 се осъществи още едно от 

планираните мероприятия, свързани с Националната седмица на четенето. 

Ръководителят на групата – г-н Сашо Стоянов, учител по математика, чете пред 

учениците си български предания за исторически обекти, съществуващи и днес, като 

всеки обект бе разгледан в интернет и свързан с прочетеното. 

Учениците проявиха интерес към мероприятието и дори изразиха своите 

възгледи по някои от прочетените текстове, с които са запознавани в часовете по 

литература. 

Ученици от 4. клас, превъплатени в Пипи и Аника, представиха и четоха 

любими откъси от книгата на Астрид Линдгрен "Пипи Дългото чорапче" пред 

съучениците си и класния си ръководител г-жа Юлия Малкетова, старши учител – 

начален етап. Приказните герои донесоха усмивки на лицата на своите слушатели и 

доказаха, че и днес е все още модерно да се чете! 

На 12.12.2019 г. във втори клас, с класен ръководител г-жа Маргарита 

Пивоварчик, старши учител – начален етап, се проведе състезание под надслов: "Колко 

думи ще прочета за минута време". Учениците се постараха да се представят най-добре. 

Най-много думи прочете Тереза Мариянова. Отлично се представиха Йоан Полинов, 

Диего Алинов, Цветелин Ивайлов. Всички се бориха за първото място и показаха, че 

четенето е тяхно любимо занимание. 

Същия ден, учениците от шести клас прочетоха страници от любимите си книги 

и споделиха със съучениците си своите предпочитания към различните литературни 

жанрове. Оказа се, че в един малък клас има почитатели на приказките, на жанрове като 

фентъзи и хорър, на комиксите. Това, което обединява учениците, е желанието им да се 

докоснат до различния свят на книгите, изпълнен с красота, вълшебства, опасности, 

приключения. Харесва им най-много това, че в света на книгите мечтите се сбъдват. За 

преподавателя – г-жа Натиса Цветанова, старши учител по български език и 

литература, беше приятно да констатира, че във века на технологиите все още има 

млади хора, които откриват красотата и хармонията в света на художествената 

литература. 

С прочетените страници и кориците на книгите бе изготвено и табло на 

любимите произведения. 

На 13.12.2019 г. учениците от група за целодневна организация на учебния ден 

3.5 заедно със своя ръководител – г-жа Татяна Тотова, старши учител по музика, 

презентираха добрите стари приказки на чуждите народи. Старите приказки имат 

винаги добър край и във всяка има поука - такъв беше изводът, направен от учениците 

след прослушване и обсъждане на прочетеното.  

Всяка от осъществените дейности допринесе за повишаване на познавателния 

интерес на учениците, а някои от прочетените произведения или откъси от 

произведения, дадоха повод на ученици, да заемат от приятел или да вземат от 

библиотеката книга, която да прочетат. Провеждането на подобен род инициативи, на 

национално ниво, обединява множество хора около обща идея, като всеки изпълнител 

намира различни, интересни и нетрадиционни методи за включването си, което прави 

реализацията на планираните цели още по-вълнуваща. 

 

 

 

 


