
 

 

 

Открити уроци 2020-2021 г. 
 

На 20 октомври в групата за ЦОУД във lI клас при г-жа Елена Генова бе проведен 

открит урок в часовете за занимания по интереси. Присъстваха г-жа Минкова-Директор 

на училището и учители от Начален етап . Темата на урока беше ‘’Цветен отпечатък на 

растение - Есенна гора". Тя бе представена по много интересен начин с презентация в 

електронна книжка, занимателна игра, с включване на междупредметни връзки и 

възможност за развитие на творческите способности на децата. Използвани бяха 

предварително събрани природни материали, с които учениците направиха чудесни 

есенни пейзажи със специална техника на отпечатване. 

Часът бе интересен и ползотворен за всички! 

https://read.bookcreator.com/FJtr3tJ…/zRqzN5jZQJOzHBHrqeT3oQ 

 

 
 

https://read.bookcreator.com/FJtr3tJtufs_yA6oizkpWHfTS46oufmh-vutb5pFuqU/zRqzN5jZQJOzHBHrqeT3oQ?fbclid=IwAR0eR2ZgRDNHErhuJTQcPUY0rzaPcIjpje-d7y8d4vw-fJvsNdfElWp3Bjw


 

 

На 21.10.2020г. в IV клас се проведе съвместен урок по човекът и природата на 

тема "Почва" (затвърдяване) с г-жа Силвия Янакиева. 
Четвъртокласниците имаха възможност да наблюдават и участват в редица опити, а след 

това да анализират получените резултати и да формулират изводите от тях. 

 

 
 

 

 

На 19.11.2020 г., в IV "а" клас, госпожа Магдалина Иванова проведе открит урок 

по математика, на тема "Събиране и изваждане на многоцифрени числа без 

преминаване". Урокът започна с играта "Вярно или невярно", чрез която учениците 

актуализираха знанията си за състава на числата, а след това мотивирано бе поставена и 

темата за часа.  

Чрез задачи с различна степен на сложност четвъртокласници не само затвърдиха 

придобитите знания за събиране и изваждане на многоцифрени числа, но и показаха 

отлични умения за измерване и чертане на ъгли.  

Часът завърши с интересната екипна игра "Сладоледена математика". Гости на урока 

бяха зам.-директор на СУ "Отец Паисий" - гр. Самоков и други педагогически 

специалисти. Поздравления за доброто представяне! Браво математици!!! 

 

 

 



 
 

 

 

 

На 23 ноември във lI “а“ клас бе проведен открит урок по математика при г-жа А. 

Механджийска. Присъстваха г-жа Минкова- Директор на СУ “Отец Паисий и 

педагогически специалисти. Темата на урока беше ‘’Видове триъгълници според 

дължините на страните им". Урокът започна с интерактивна игра "Познай фигурата", 

чрез която учениците актуализираха опорни знания и опит за геометричните фигури. 

След мотивирано представяне на темата, нагледно- практически учениците се запознаха 

с видовете триъгълници според дължините на страните им, намираха обиколките им, 

сравняваха ги .Чрез математическа диктовка малките ученици затвърдиха уменията си 

да събират и изваждат именувани числа с мерни единици за дължина. 

 



 
      

 

В изпълнение на дейностите по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ЗАЕДНО В 

ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА “, Модул 2 „ Осигуряване на условия за екипна работа на 

учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от 

прогимназиалния етап “, в СУ "Отец Паисий" се проведоха съвместни уроци на 

учителите от прогимназиален етап на обучение и четвъртокласниците от това училище 

по човекът и обществото и български език и литература. Г-н Д. Балабанов, учител по 

история и цивилизация представи по интересен и интерактивен начин темата за 

"Българското царство до средата на XX век", а г- жа Е. Михайлова, учител по български 

език и литература затвърди знанията и уменията на четвъртокласниците на тема 

"Изговор и правопис на прилагателните имена".  

Целта на НП "ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА “- Модул 2 и предвидените 

дейности в нея е повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на 

плавен преход между началния и прогимназиалния етап на основно образование. 



 
 

 

Открит урок по английски език бе проведен на 20 октомври в IV клас на тема "It's 

going to be a delicious week" с господин Марин-Асен Коджаиванов. Любознателните 

четвъртокласници не само опознаха дните от седмицата, но и отредиха любима своя 

храна за всеки от тях. Гости на открития урок бяха други педагогически специалисти от 

училището. 

 



 
 

 

На 12.10.2020 г. бе проведен открит урок по английски език с учениците от V а 

клас на тема: “How much is this?“ Господин Михайлов запозна петокласниците с 

паричните единици във Великобритания. Часът протече при висока активност от страна 

на учениците, които реагираха адекватно на многобройните комуникативни ситуации. 

Гости на открития урок бяха директорът - госпожа Лиляна Минкова и педагогически 

специалисти от училището. 



 
 

 

На 10 май се проведе открит урок в час по самоподготовка по БЕЛ, под 

ръководството на госпожа Екатерина Кацарова, старши учител в група за целодневна 

организация на учебния ден. 

Третокласници смело се включиха в учебния процес чрез употребата на нестандартен 

метод на преподаване - японската поезия Синкуейн. 

Учениците показаха как учат частите на речта неусетно, докато развиват умението си да 

работят в екип, креативността си и се забавляват. 

Чрез съставянето на Синкуейн, което е неримувано стихотворение от 5 стиха, учениците 

в много кратка форма изразиха знания, чувства, асоциации. 

Така те показаха, че познават частите на речта, но и работят ефективно в екип. Гости на 

урока бяха директорът Лиляна Минкова и педагогически специалисти. 

 

 



 
 

 

 

 

На 19. 04. 2020 г в  5а клас ЦОУД в занимания по интереси бе проведен открит 

урок на тема: ,,Билките, ключ към здравословен начин на живот''. Учениците и г-жа Елка 

Кацарова представиха билките, произхода им и уникалните ползи, които носят за нашето 

здраве!  

…Усмихват се на билките душите. Дъхти на мента, мащерка и риган. Седемдесет и седем 

стръка сплитам, дорде петли закукуригат.. 



 
 

 

 

На 26 януари в III 'a клас, госпожа Екатерина Ковачева, проведе открит урок по 

Български език. Учениците затвърдиха и усъвършенстваха провописните си умения за 

писане на -н- или -нн- в прилагателните имена. Пред погледа на директора, госпожа 

Лиляна Минкова, и педагогически специалисти от училището, третокласниците се 

упражняваха в разнообразни задачи и се учеха да проверяват своите знания, развиваха 

четивната си грамотност и уменията си за комуникация и общуване, както със 

съучениците си, така и с гостите на урока. В края на учебния час госпожа Минкова 

поздрави учениците за активността и им пожелае да бъдат все така любознателни. 

 

 

 



 
 

 

На 03.11.2020 г. в открит урок по Самоподготовка при г-жа Велева, нашите деца от пети 

"б" клас, както всеки ден са всеотдайни, будни, упорити, ПИШАТ СИ ДОМАШНИТЕ. 

Те са "златни, хубави зрънца, които в чуден цвят ще разцъфтят". Пожелавам им, заедно 

с Вас колеги - учители, ръководители, съвременни будители, този чуден свят за тях да 

сътворим, тук - в нашето училище! 

 …Децата са вълшебни семенца, 

които в клас голям ще израстат, 

и с пламнали очи, ръце, сърца, 

ще тръгне всяко бързо в своя път... 

Петя Дубарова 

 



 

 


