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Учебно-възпитателната дейност  
в ПИГ V, VI, VII клас  

за месец април и май 2013 година 

 
 

През 2012/2013 година училище СОУ „Св. Паисий Хилендарски” 
продължава да работи по Проект на МОМН „Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес”. 

В прогимназиален етап на обучение има три групи ПИГ V, VI и VII клас. 
Следобедните занимания са организирани в блокове по два учебни часа от 45 
минути: организиран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси. 

В часовете по организиран отдих учениците играят любимите си спортни 
игри – футбол, волейбол, баскетбол. Неоценима помощ за правилата на игрите 
получават от госпожа Янкова, учител по ФВС и треньор на баскетболния отбор 
на училището, спечелил множество награди на междуучилищни състезания и 
турнири. Отдихът на учениците се провежда във физкултурните салони и 
спортните площадки в двора на училището. Често възпитателите организират 
приятелски срещи по волейбол между трите групи ПИГ.  
 

 

           
 

В часовете за самоподготовка учениците старателно подготвят уроците 
си за следващия ден и коректно изпълняват поставените им домашни работи. 
За по-трайно усвояване на учебното съдържание и систематизиране на 
наученото учениците с голямо желание и художествен усет изготвят табла по 
история, математика, човекът и природата.  
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В тези часове най-напрегнати са моментите преди контролна работа или 
изпит. В ПИГ VII клас се набляга на подготовката за НВО. С госпожа Митринска 
учениците решават тестове и провеждат пробни изпити, които ориентират 
кандидат-гимназистите в техния напредък. 

 

 

 
 
 
Истинско предизвикателство за учениците бе 9 май – Денят на Европа и 

ученическото самоуправление. За своята роля на учители те се подготвиха 
заедно със възпитателите. Госпожа Новачка и учениците от V ПИГ помогнаха на 
Алекс Георгиев да подготви професионално своя първи урок по човекът и 
природата на тема: „Здравословен режим на хранене”. Учениците направиха 
табло и примерно здравословно меню за всеки от класа. 
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Темите от дейностите по интереси са обединени в по-големи блокове. 
Един от тях е Арт клуб – той е за творческите натури, за по-сръчните и 
умеещите да правят с ръцете си различни предмети. Учениците от V ПИГ обичат 
да работят с глина. 
 

 
 

 

Заниманията по интереси са свързани не само със самоподготовката. В 
тези часове учениците усвояват уроци по родолюбие. Припомнят си 
българските празници и обичаи. За Великден V и VI ПИГ не само направиха 
пролетна украса на своите стаи, но и изработиха чудесни великденски 
кошнички за яйца и картички, проявявайки въображение и изобретателност. 
Накрая си пожелахме кошничките да се напълнят с шестици. 
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С голяма доза артистичност и не без самочувствие на можещи и знаещи, 

учениците, макар и за един час, станаха учители и имаха възможност да 
„поизмъчат на черната дъска” своите съученици. 
 
 

     
 

 

Дейностите по интереси са свързани пряко с образованието и 
възпитанието на учениците. Целта им е да подпомагат самоподготовката по 
различните предмети. Темите в този блок са формулирани в резултат на 
предварително проучване сред учениците и с оглед повишаване на тяхната 
обща култура, естетическо и екологично възпитание. 

В седмицата на гората учениците от VI ПИГ научиха повече за природата 
и опазването на горите. Припомниха си наученото по география за джунглите в 
Африка и Южна Америка и приложиха на практика знанията си по човекът и 
природата за развитието и размножаването на растенията, като се включиха в 
кампанията „Да посадим цвете за класната си стая” 

Темите от дейностите по интереси са обединени в по-големи блокове. 
Един от тях е Арт клуб – той е за творческите натури, за по-сръчните и 
умеещите да правят с ръцете си различни предмети. Учениците от V ПИГ обичат 
да работят с глина. 

Заниманията по интереси са свързани не само със самоподготовката. В 
тези часове учениците усвояват уроци по родолюбие. Припомнят си 
българските празници и традиции. За Великден V и VІ ПИГ не само направиха 
пролетна украса на своите стаи, но и изработиха чудни великденски кошнички 
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за яйца и картички, проявявайки изображение и изобретателност. Накрая си 
пожелахме кошничките да се напълнят само с шестици. 
  


