
Открит урок -
25.11.2022 г.

„Моето училище
празнува“

2 “ В “  К Л А С – М И Л Е Н А

Г Ю Р О В А

Проект „ На училище с усмивка“

Направление - „Динамична класна стая“



2"В" клас с класен ръководител М. Гюрова отбелязаха 138 години от създаването на

училището с открит урок "Моето училище празнува" . Децата работиха върху екипни задачи,

представиха създадената от тях книжка, както и кратка презентация посветена на историята на

училището и неговия патрон св.Климент Охридски. Гости бяха : г-жа Железова ,директор ; г-

жа Русева, педагогически съветник; г-жа Георгиева- учител английски език; г-жа

Месерджиева,г-жа Димитрова - бивши колеги; г-жа Атанасова-учител ГЦОУД; както и

родители.



ЦЕЛИ:  
- Развитие на читателската техника чрез изразително четене с подходяща интонация
- Четене с разбиране
- Развитие на уменията за съставяне на изречение
- Развитие на уменията за структуриране и съставяне на кратък текст /при изпълнение на задачата
за домашна работа/
- Да се запознаят с живота и делото на св. Климент Охридски, каква е неговата роля и място в
историята ни. Да се пробуди интерес към личността му. Чрез постъпките си да се стремят да бъдат
достойни последователи на неговия живот и дело. Почит и преклонение пред делото му.
- Да се запознаят с историята на създаването на нашето училище – най-старото в града. Гордост от
това, че са негови възпитаници.

Очаквани резултати: 

- Знания за личността на св. Климент Охридски като един от будителите и значението на великото му дело

за хората

- С гордост да могат да разказват за историята на нашето училище и с уважение към първооснователите

- Формиране на умения да четат информация с разбиране

- Усъвършенстване уменията за изразително четене и метода на творческото четене

- Усъвършенства уменията за съставяне на изречение и развива такива за съчиняване на кратък текст



Дейности по време на урока:

❑ Представяне на изложбата с портрети на св. Климент Охридски
❑ Представяне на създадената от децата книжка „Моето училище“ . Всяко дете презентира своята

рисунка и кратък текст посветен на училището
❑ Екипни задачи

- 1 ЕКИП – Подреждат пъзел с образа на св. Климент Охридски
и снимка на училището.

-2 ЕКИП – решават ребус .Ако правилно са работили вертикално получават първото име на нашия
патрон.

- 3 ЕКИП – Игра „Езиков дартс“
1. Екипен картон с очертан на сектори дартс.
2. Индивидуални карти – за всеки ученик има по един сектор с думи и един празен сектор.
3. Лепило, цветни моливи/флумастери. Учителят дава на всеки екип по един изрязан разчертан дартс и индивидуални пликове с материали за всеки
ученик. Екипът получава и плик, в който има нарязан на сектори дартс. В основата на всяко парче има символ. Задачата е разработена за 6 ученици в
екип. Всеки ученик трябва да вземе по две парчета с еднакъв символ в сектора. В парчето с текст е записана по една дума свързана с урока. В
свободното парче трябва да запишат по 1 изречение като включат тази дума. 
След това ученикът оцветява двете парчета в един и същи цвят и ги залепва върху екипния дартс едно срещу друго, според символите.

За готовите деца - Напиши своето име на глаголица с помощта на шаблона!



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ГОСТИТЕ :

Да напишат името си на глаголица!



МОМЕНТИ ОТ УРОКА

Част от презентацията





https://www.facebook.com/100063763981449/videos/479479790945121

Линк към електронната книжка: /която можете да разгледате тук/

https://www.facebook.com/100063763981449/videos/479479790945121


Стихотворение написано и 

посветено на училището  от 

Денислав Кръстев



Част от рисунките създадени от децата в часа по изобразително
изкуство, които бяха подредени но изложба на дъската

















Изготвил : Милена Гюрова

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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