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Вх. № 611/ 11.12.2015 г.
До Директора
На ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

ДОКЛАД
От главен учител ІІV клас Венче Ангелова Колева
Относно: Провеждане на Национална седмица на четенето (7.12.2015 г. –
12.12.2015 г.) в изпълнение на Националния план на Министерството на
образованието и науката
В рамките на Националната седмица на четенето децата и учениците от
ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий” се включиха със следните мероприятия:
1. Учениците от четвърти клас с класен ръководител Атанаска Славова
изготвиха табло ,,10 причини да чета”
2. По повод Националната седмица на четенето, след проведено
състезание на 08.12.2015 г. за най – добър четец, в ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ – начален етап се отличиха ученици  най – добри четци от
всеки клас. Тази изява на децата се използва от учителите им, за да ги
наградят с грамота и книга, които да стимулират и поощрят техните
способности.
3. В Националната седмица на четенето, на 10.12.2015 година в ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“  начален етап се проведе маратон на четене на
произведения от любими приказни автори. Най – предпочитани сред тях
бяха Ханс Кристиан Андерсен, Братя Грим и Шарл Перо. Децата се
опитваха да открият човешките добродетели в приказните герои и поуката,
която авторите са скрили в произведенията си. Денят на четенето завърши
с драматизация на наймалките ученици от подготвотвителна група с
ръководител Елена Цветкова. Те влязоха в ролята на малки артисти и
представиха пред поголемите приказката „Дядовата ръкавичка” по
стихове на Ангелина Жекова. Всички бяха очаровани от актьорското им
майсторство.
4. На 11.12.2015 година помощник – директорът Иванка Пенева връчи
заслужeните награди на:

1. Силвия Милкова Атанасова  ученичка от Іви клас
2. Хава Тинкова Василева  ученичка от Іви клас
3. Веселина Янчева Досева  ученичка от ІІ ª клас
4. Християн Станиславов Димитров  ученик от ІІ ª клас
5. Надежда Михайлова Михайлова  ученичка от ІІб клас
6. Юсеин Али Зеки  ученик от ІІб клас
7. Румяна Красимирова Атанасова  ученичка от ІІІти клас
8. Виктор Анталфи  ученик от ІІІти клас
9. Благой Ангелов Енчев  ученик от ІVти клас
10. Виктория Николаева Николаева  ученичка от ІVти клас
Г – жа Пенева похвали малките читатели за отличните им читателски
умения.
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