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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
„ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ 



 ПОСТИГАНЕ НА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В 7 КЛАС 
НА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Учениците от училище „Пенчо Славейков” 
срещат най- големи затруднения в часовете по 
български език и литература. Много от тях пишат 
и четат, но не разбират смисъла на прочетеното, 
поради което се провалят на теста на 
Националното външно оценяване. Причината за 
това е слабото владеене на български език.  

Когато останат сами пред тестовия лист, 
седмокласниците се оказват безпомощни  и губят 
желание за работа. Малко от тях четат условията 
на задачите. Повечето ограждат отговорите на 
случаен принцип.  
 



 ДА ПРИВЛЕЧЕМ ВНИМАНИЕТО НА 
УЧЕНИЦИТЕ 

Играта - метод за обучение, подходящ за 
всички възрасти.  

Практиката се реализира през месец април с ученици 
от 7 „г” и 7 „д” клас, които се упражняваха с 
примерни тестове за НВО . 
Представи се открит урок пред г-н Делов – старши 
експерт по български език и литература от РУО – 
Пловдив.  



Урокът бе проведен под формата на симулационна 
игра - преработен вариант на състезанието „Стани 
богат”. Класът бе разделен на два отбора, които 
излъчиха по един капитан, който да съобщава 
верните отговори. Всеки един отбор имаше 
възможност да работи в екип - да коментира 
въпроса и след това да предложи отговор.  

Часът премина интересно и забавно, с което се 
доказа, че мултимедийният урок има голямо 
предимство в сравнение със стандартния.  

На Националното външно оценяване по български 
език и литература бяха отчетени доста по- добри 
резултати от миналогодишните.  





Въпрос 10 



. Кое от посочените фразеологични 
словосъчетания означава сръчност ? 

 

A  има две леви ръце 

Б от нищо нещо прави  
В на мравката път прави  

Г  отпусна му края 



Грешен отговор 



. Кое от посочените 
фразеологични словосъчетания 

означава сръчност ? 
 

A има две леви ръце 

Б от нищо нещо прави  

В на мравката път прави  

Г  отпусна му края 

 



1т. 



„Стани богат със знания“ в открит урок по 
математика в 7 клас – 28.03.2018 

Споделяне на практики 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 
 
 
 
 
 
                     

ИЗГОТВИЛ: РАЛИЦА КОЛЕВА – УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА НА 7 КЛАС ПРЕЗ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА  
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