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Да чете, да знае, да 
бъде грамотно всяко 
дете - това е цел-
та, както на учи-
тели, така и на ро-
дителите. Извънк-
ласното четене на-
сърчава децата към 
преоткриването на 
нови светове в кни-
гите. То допринася 

за обогатяването на общата култура на ученика, за подобрява-
нето на неговата четивна техника и обогатяването на неговия 
език, което от своя страна спомага за ограмотяването. 

Именно през седмицата /от 07.12 до 12.12.2015 г./, посветена 
на книгата и четенето, децата и техните учители извършиха 
редица мероприятия в тази насока. Много от тях се включиха 
в дарителската кампания на Ученическия съвет при СОУ „Васил 
Левски“  и с удоволствие дариха свои любими книги, за да може 
и техните съученици да се докоснат до този необятен свят и да 
изпитат удоволствие от четенето. Така до този момент общи-
ят брой книги в библиотеката достигна близо 20 000. Дарявай-
ки книги, се повиши и интересът към четенето. В края на 
2015 година броят на регистрираните читатели е 537 
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Учениците от четвърти клас посетиха театрална постановка в 
Детския комплекс „Йовко Йовков“, посветена на 80-
годишнината от рождението на писателя Георги Мишев. 
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Децата от ПИГ-начален етап, заедно със своите учители прове-
доха „Маратон на четенето“. Той се състоя в училищната биб-
лиотека, където бе излъчен „Най-добър четец“ сред участниците. 



НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 
В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

 
ДЕН 3 

 

Под надслов „Да четем“ бе проведена анкета „Обичам да чета, 
защото ...“. Всяко дете с няколко изречения сподели с какво го 
привличат книгите. Най-добрите бяха поставени пред входа на 
библиотеката. На таблото учениците се запознаха с ползите от 
четенето. 
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Учениците от полуинтернатните групи при 4-ти клас проведоха 
среща с младата поетеса от 6-ти клас Габриела Стефанова. 
Тя им разказа за своя интерес към книгите, литературата и 
поезията. Прочете свои стихове и сподели желанието си да изда-
де собствена стихосбирка. Децата слушаха с интерес и вълне-
ние.  Зададоха въпроси и споделиха задоволството си от прият-
ния разговор. Споделеното ги развълнува. Божидар, Акасия и Ма-
рия прочетоха също свои стихове и така одухотвориха още сво-
ите съученици. Всички от сърце пожелаха на Габриела Стефано-
ва големи творчески успехи в литературните и изяви и проявиха 
желание отново да се срещнат с нея. 

ЗИМАТА 

Зимата, зимата, зимата, 
тя ми е любимата. 
През нея най-обичам 
с приятели в снега да тичам, 
да правя снежни човеци, 
облечени с топли елеци. 
И песни обичам да пея, 
тъй както аз си умея.  
Обичам, обичам, обичам, 
винаги в снега да тичам. 

 
КОЛЕДА 

На Коледа украсяваме елхата, 
под нея слагаме писмата. 
За Дядо Коледа – бисквитки, чай, 
а дали е гладен, само той си знай. 
Този старец много мил, 
къде ли в този късен час се е покрил?! 

 
Автори:  
Акасия Мустафова и Божидар Пенков 
                         IX ПИГ- IV А клас 

ЗИМА 

В тази чудна зимна нощ, 
Дядо Коледа пристига с пълен кош. 
Подаръци за нас ще има, 
и кукла с рокля от коприна. 
На Коледата вечерта 
ще има луда веселба. 
Пред камината голяма 
аз съм най-засмяна. 
 
 

Автор:  
Мария Христова  

IX ПИГ- IV А клас 
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