


 Със съдействието на Кмета на 
район «Тракия» и Директора на 

СОУ“Свети Софроний Врачански“ 
реализирахме бизнес ориентиран 

проект : 
 

Изработване и експлоатиране на 
ферма за калифорнийски червеи  

 

 Учениците учиха не само от всевъзможните 
източници, но имаха възможност да правят 

наблюдения в развитието и промените в 
екосистемите.  



…«Искам да разкажа за едно мое невероятно преживяване през изминалите 
почивни дни. С госпожа Митева, децата от нашия клас и родителите ни 
посетихме фермата за производство на биотор от калифорнийски червени 
червеи»… 



В продължение на 10 месеца децата се грижиха за 
фермата, като по този начин се осъществи и 

крайната цел на предложението ни – чрез 
привличане и ангажиране на учениците и 

техните родители към идеята се надяваме да 
променим трайно отношението им към 

природата, да ги стимулираме да мислят в посока 
намаляване на отпадъците, повторната им 

употреба и рециклиране. 
 

 Идеята бе популяризиране в електронните медии: 
 
http://plovdivnews.net/plovdiv/17560-s-mladi-fermeri-raion-trakiya-se-vklyuchva-v-esno-2015 
 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1530098 
 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1532129 
 
http://news.plovdiv24.bg/600055.html 



За развитие на екологичната култура и по повод Деня на Земята   
Учениците проучиха екологичните проблеми, свързани със 
замърсяването с отпадъци в класната стая, училищния двор, 
квартала.  
 Предложиха идеи за разрешаването им. Разработиха 

екологични табла.  
      
 
 
 
 
 
 
 

 
Дейността бе свързана с наблюдение на студенти от специалност ПОБТ ПФ 

ПУ „П. Хилендарски” гр. Пловдив. 



 

  Уважаема учителко, скъпи, вече пораснали наши 
момичета и момчета,  
 Благодаря Ви за знанията, които показахте в 
открития урок по родолюбие "Планините на България"!  
   …И всичко това слушахме на фона на песните " Родна реч" 
и музиката на 100-те гайди от Роженския събор. 
Кулминацията бе това, което заедно заявихте: "Гордеем 
се, че живеем в страна, чиято природа е земен рай!"  
             Г-жа Кръстева- родител 

  На открития урок  „Планините в България“ -3а клас  
с помощта на мултимедия, табла, кръстословици и други 
средства изложиха забележителните си знания. 
 Родителите също бяха включени в урока, като 
попълваха кръстословици, съставени от децата.   
                    М. Стоянова -учител 





В царството на приказките 

 Залата притихва, когато в нея влезе авторът на много 
книжки за деца и възрастни Виктор Самуилов. 
 Учениците бяха прочели голяма част от неговите стихове 
в поредицата книжки „Ние мушмороците”, „Чудовище вкъщи”, 
„Не е честно” и  други.  





 След участието в поредното издание на „Да четем с 
директора“, учениците от 3 а клас се представиха в „Младият 
Пловдив чете“,  НБ „Иван Вазов“ - четене на Рая Господинова и 
Георги Господинов от книжката „Сватби на животни и неща“.  

     Продължихме традицията -  деца и родители заедно в 
библиотеката.  





 ЕТО КЛАСАЦИЯТА НА 3 А КЛАС - НАПРАВЕНА В 
КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА -  ЗА НАЙ- ЛЮБИМИ 

ПИСАТЕЛИ,  ГЕРОИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ЧИТАНКАТА ЗА 
ТРЕТИ КЛАС 

   
   

 Валери Петров и Ран Босилек 
Мечо Пух 

‘’Невидимия Тонино’’ 
  

В училищния проект „Маратон на четящите“ 
най-много доказани прочетени страници - 41 815, 

представи 3а клас. 
  



Да знаем повече, да работим заедно, 
да прилагаме знанието на практика 

Неусетно отлетя времето, в  класната стая ученици и 

родители представиха свои любими книги в уютна 
обстановка и спонтанен разговор.  



Любимите книги бяха обявени след анкета сред 9933 деца от 56 пловдивски 
училища, като учениците са от първи до 12 клас и имаха възможност да гласуват и 

по електронен път. 

10-те най-любими книги на пловдивските ученици са:  
 

1.„Пипи Дългото чорапче” от Астрид Линдгрен  
2. „Дневникът на един Дръндьо” от Джеф Кини  
3. „Под игото” от Иван Вазов  
4. „Хари Потър” от Джоан Роулинг  
5.„Патиланци” от Ран Босилек  
6. „Вината в нашите звезди” от Джон Грийн  
7.„Малкият принц” на Антоан дьо Сент Екзюпери  
8.„Властелинът на пръстените” от Джон Толкин  
9.„Бай Ганьо” от Алеко Константинов  
10. „Нещата, които не се учат в училище” от Емил Конрад. 



 Образованието е решаващо за 
развитието както на отделната личност, 

така и на цялoто общество, когато всички 
деца имат възможността да реализират 

напълно своя потенциал.  
 


