
СЕДМИЦА НА 
ЧЕТЕНЕТО

Държавна финансово – стопанска гимназия

„ИНТЕЛЕКТ“

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ



По повод “Националната седмица на четенето" 

на 22.10.2018г./понеделник/ ученици от ДФСГ "Интелект"- Плевен, 9 

клас, посетиха най-малките си приятели от ЦДГ “Щурче".

Под мотото “Любими приказни герои гостуват на най-

малките" децата от детската градина се потопиха в света на едни от

най-хубавите български народни приказки.

Анна-Мария, Владислав и Юлия влязоха в ролите на Педя

човек, Златното момиче и мечката от приказката “Лошата дума".

Малките възпитаници на “Щурче" слушаха с голям интерес, 

а след това разказаха какво са разбрали и кои са техните любими

приказни герои.

Учениците от гимназия “Интелект" призоваха своите малки

приятели да продължават да проявяват интерес към света на 

приказките, а когато се научат да четат да намират време за книгите, 

защото те са път към знанието и мъдростта.

“Националната седмица на четенето"





На 23.10.2018г./вторник/ ученици от ДФСГ

„Интелект" се включиха и в „Маратона на четенето„.

Те посетиха първокласниците и

четвъртокласниците от ОУ „Климент Охридски"-

Плевен.

Възпитаниците на гимназия „Интелект"

четоха едни от най-популярните български народни

приказки.

След маратона, малки и големи, беседваха

за своите любими приказки и приказни герои .



По покана на

директора на НУ „Христо

Ботев"

Г - н Цветелин Горанов
/наш родител и член на Училищното настоятелство/ 

на 24.10.2018г. 

наши ученици, в народни

носии, четоха на

първокласниците любими

български народни

приказки.



Ден 24 октомври/сряда/, продължаваме……..

С много ентусиазъм и щипка хумор ученици от 12 клас на 

гимназията разговаряха по темата:

„Езикът ни събира, езикът ни разделя“

Бе проследен развоят на българския език – от 

Средновековието до наши дни. Чу се в оригинал старобългарски текст 

–„За буквите“ на Черноризец Храбър, както и откъси от Паисиевата 

история. Бяха прочетени и легенди и предания от различни диалектни 

области на България. 

Всички се убедиха, че макар и един и същ, езикът ни е 

твърде различен в съответствие с комуникативната ситуация. 



Ден за непрекъснато четене…..

От 7.30 до 19.20 часа ученици от 

различни класове на гимназията четоха пред 

свои съученици разкази на редица 

български писатели. 

В училище „Интелект“ оживяха 

героите на Вазов, Елин Пелин, Йовков, 

Светослав Минков, Хайтов и Чудомир. 

Младежите и девойките станаха 

част от магията на словото и съпреживяха 

историите на големите ни писатели.

Четвъртък, 25 октомври



26 октомври

петък

От 18.30 в зала 

„Европа“ се проведе 

литературно четене.

Наши гости бяха 

творците:

 Лалка Павлова

 Нина Чилянска

 Осман Мустафов

Те представиха 

свои творби пред 

учениците от ДФСГ 

„Интелект“.

С тази проява 

отбелязахме финала на

Националната седмица на 

четенето.



 Осман Мустафов

 Нина Чилянска

 Лалка Павлова



"НЕКА да постъпим разумно и да добавим 

8-ми ден към седмицата,
посветен само на ЧЕТЕНЕ." 

Лина Дънам


