
                                      
 

София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail:2sou.sofia@gmail.com, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71-79 

 

 

Седмична програма в гимназиален етап за периода 13 април – 16 април 2020 г. 

Часовете се провеждат от класния ръководител в G Suite  

 
Понеделник 
 

Пореден час 8a 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11г 

10.00 – 10.30  Моето детсво 

в снимки. 

Рефлексия: 

Да опишем 

себе си по 

време на 

изолация и 

епидемия с 

три думи 

 

Гледане на 

филм по 

романа на 

Елинор 

Портър 

„Полиана 

Рефлексия. 

Опишете с 

три смешни 

думи как се 

чувствате в 

момента. 

Как да се 

храним 

здравословно 

- презентация 

Виртуална 

разходка в 

Британския  

Музей в 

Лондон. 

 

Световно 

културно 

наследство   

- виртуална 

разходка из 

галерия 

„Уфици“ 

Рефлексия: 

Толерантност-

та 

Моят нов 

ритъм-

препоръки за 

адаптиране 

към 

сегашните 

обстоятелства 

Как да 

създадем 

виртуална 

изложба 

Здравословно 

хранене –

пробиотици,п

ребиотици –

дискусия,през

ентация 

На живо от 

космическата 

станция - 

филм 

Скритите 

черти на 

моята 

личност – 

игра -

личностен 

тест 

 Филм "Кръгът 

"Мисъл" - 

дискусия 

Дигитално 

гражданств

о – същност 

и 

класификац

ия на 

поколеният

а 

„На 

карантина“ – 

дискусия по 

разказа на 

Иван Вазов 

10.40 – 11.10 Как протича 

моят ден в 

изолация 

вкъщи? 

Игра за 

повдигане на 

духа и 

настроението 

Гледане на 

филм по 

романа на 

Елинор 

Портър 

„Полиана 

Рефлексия. 

Вярваме ли 

на теории на 

конспирацият

а 

„Коварен 

капан“ – 

дискусия по 

филма 

Лазаровден - 

традиции и 

обичаи 

Световно 

културно 

наследство   

-  виртуална 

разходка из 

галерия 

„Прадо“ 

Рефлексия: В 

какво 

образование 

бих 

инвестирал 

Извънредно 

положение – 

ограничение 

или 

възможност 

Как да 

създадем 

виртуална 

изложба 

Здравословно 

хранене- 

емулгатори и 

изотонични 

напитки.Полз

и и вреди - 

дискусия 

,презентация 

На живо от 

космическата 

станция – 

дискусия за 

живота в 

други 

екстремни 

ситуации и 

места 

Скритите 

черти на 

моята 

личност – 

обобщаване и 

коментар на 

резултатите  

Криза: 

"Изолация, но 

не 

самоизолация" 

9-те 

елемента на 

дигиталнот

о 

гражданств

о 

„На 

карантина“ – 

дискусия по 

разказа на 

Иван Вазов 

 

 

Консултации по БЕЛ – 10а, б, в, г – всеки ден от 11.30 до 12.40 ч. 

 
 

 



 

Вторник 
 

Пореден час 8a 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11г 

10.00 – 10.30  Корона 

вирусът – 

презентация. 

Рефлексия 

Какво 

направих 

днес, за да се 

почувствам 

по-добре 

Обсъждане 

на филма 

„Полиана“. 

Полиана -

момичето, 

което носи 

щастие 

Ако имах 

власт, какво 

бих 

направил в 

подобна 

ситуация? 

Как да се 

предпазим от 

Covid 19 - 

споделяне 

Виртуална 

разходка в  

музей. 

/ Музеят 

Гугенхайм в 

Ню 

Йорк/ 

Световно 

културно 

наследство   

- виртуална 

разходка из 

Британския 

музей 

Рефлексия: 

Защо 

знанието е 

„злато“? 

Виртуална и 

добавена 

реалност 

Посещение на 
виртуален 
музей 

Кариерно 
развитие.  
Как да 
напишем CV –
европейски 
формат 
 

Моят нов 

ритъм – 

презентация  

Как да си 

помогнем 

сами? Първа 

помощ при: 1) 

Дълбоко и 

силно 

кървящо 

порязване;  

2) При 

хранително 

отравяне – 

презентация 

от ученици за 

ученици 

  

ЧК 
Филм "Дело 
205/1913" - 
дискусия 

Дигитална 
компетент
ност и 
идентично
ст 

Култура по 

време на 

карантина – 

Бай Ганьо, 

неосъществен

ият европеец 

10.40 – 11.10 Трябва ли да 

спазваме 

правилата, 

въведени с  

извънредното 

положение? 

Първото 

място, което 

искам да 

посетя след 

като 

ограниченият

а отпаднат – 

вирт. изложба 

 

Обсъждане 

на филма 

„Полиана“. 

Полиана -

момичето, 

което носи 

щастие 

Ако бях 

писател, 

какво бих 

написал за 

днешното 

време? 

Създаваме 

ли история? 

Безопасен 

интернет 

Цветница- 

традиции и 

обичаи 

Световно 

културно 

наследство   

- виртуална 

разходка из 

„Лувър“ 

Рефлексия: 

Децата - 

бъдещето на 

планетата! 

Виртуална 

реалност и 

туризъм 

Посещение на 

виртуален 

музей 

Кариерно 
развитие.  
Как да 
напишем 
мотивационн 
писмо  
 

Моят нов 

ритъм – 

дискусия по 

презентацият

а  

Как да си 

помогнем 

сами? Първа 

помощ при 

силен удар на 

главата с 

припадък - 

презентация 

от ученици за 

ученици 

  

Здраве: 
"Белтъчините,ма
знините и 
зеленчуците  –
Контролирани  из
точници на 
енергия" 

Грамотнос
т в 
дигитална
та епоха 

Култура по 

време на 

карантина – 

Бай Ганьо, 

неосъществен

ият европеец 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сряда 
 

Пореден час 8a 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11г 

10.00 – 10.30  Три 

положителни 

черти на 

социалната 

изолация - 

разговор 

Рефлексия Да 

намерим 

нещо 

положително 

в сегашната 

ситуация 

 

Филм – къща 

музей „Иван 

Вазов“ 

Как ни 

променят 

изпитанията 

в живота? 

Как да 

разнообразя 

живота си в 

условия на 

изолация - 

разговор 

Виртуална 

разходка в 

 

музей. 

/ Музеят “ 

Орсе” в 

Париж / 

Световно 

културно 

наследство   - 

виртуална 

разходка из  

Ватикана 

Рефлексия: 

Какво ме 

вълнува в 

края на 

учебния ден? 

Време да 

помислим за 

бъдещата си 

кариера 

Най-хубавите 

филми, които 

съм гледал и 

книги, които 

съм чел 

Виртуално 

посещение в 

Ермитажа -

презентация 

Виртуална 

разходка из 

музея на 

илюзиите 

Малко 

известни 

факти от 

Българската 

история – 

презентация  

Виртуално 

посещение на 

Ермитажа 

10 правила 

за онлайн 

дискусия 

Актуално: 

"Страх и 

спасение в 

разказа на 

Йордан 

Йовков "През 

чумавото" – 

кратък анализ 

и дискусия 

10.40 – 11.10 Какво ми 

липсва най-

много. Или 

оценяване на 

малките 

неща. 

Най-смешнят 

видеоклип за 

пандемията/к

оронавируса/ 

Генерал 

Мутафчийски, 

който видях в 

мрежата 

 

Филм – къща 

музей „Иван 

Вазов“ - 

дискусия 

Време за 

култура. 

Посещение 

на Ермитажа 

Обсъждане 

на филма  

‘’The man 

from 

the U.N.C.L.E‘‘ 

Кулинарна 

магия- как се 

меси 

козунак? 

Световно 

културно 

наследство   - 

виртуална 

разходка из 

„Ермитаж“ 

Рефлексия: 

За лъжата и 

истината 

Социално-

значимите 

професии на 

21 век 

Най-хубавите 

филми, които 

съм гледал и 

книги, които 

съм чел 

Десет 

картини 

,които всеки 

млад човек 

трябва да 

познава 

Виртуална 

разходка из 

музея на 

илюзиите 

Малко 

известни 

факти от 

Българската 

история –

гледане на 

документален 

филм 

 Интернет и 

главоболието  –

  препоръки 

Нетикет Моята 

физическа 

активност – 

йога онлайн 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък 

Пореден час 8a 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11г 

10.00 – 10.30  Първото 

нещо, което 

ще направя 

след 

пандемията. 

Рефлексия 

Тренировка/д

иета/витамин

и/сън/виртуа

лно 

училище/дом

ашен 

любимец/Цве

тница и 

Великден по 

време на 

пандемия 

 

„Благодарен“ 

– видео на 

Крис 

Захариев 

Онлайн 

празненство 

Празници и 

обичаи по 

време на 

пандемия 

Виртуална 

разходка в  

музей. 

/Музеят “ 

Пергамон” в 

Берлин / 

Българска 

класика – 

филмите  „К

радецът на 

праскови“ 

или „Тютюн“ 

- по избор 

Рефлексия: 

Поглед към 

изминаваща

та учебна 

година 

Празници и 

обичаи – 

Разпети 

петък-

дискусия 

Великден – 

историята 

Обичаи,празн

ици,етноси – 

Разпети 

петък-

дискусия 

Какво ми 

предстои – 

разговор 

/указания/  за 

НВО в 10. клас 

Да 

представим  

заедно 

комедията за 

нашия клас – 

игра –за team 

building 

Филм   "Бай 

Ганьо  тръгна 

по  Европа" - 

дискусия 

Киберсигур

ност 

Посещение на 

виртуален 

музей 

10.40 – 11.10 Моето 

любимо 

място вкъщи. 

Домашният 

любимец, 

най-добрият 

ми приятел. 

Презентация 

за 

коронавируса 

„България 

струва“ – 

видео на Крис 

Захариев 

Великденскит

е празници – 

повод за 

тържество и 

размисъл 

Последици от 

пандемията 

Великденско 

вълшебство- 

традиции и 

обичаи 

Българска 

класика – 

филмите  „К

радецът на 

праскови“ 

или „Тютюн“ 

- по избор 

Рефлексия: 

Поглед към 

предстоящата 

учебна 

година 

Как да 

празнуваме 

Великден в 

условия на 

социална 

изолация 

Великден – 

историята 

Обичаи,празн

ици,етноси – 

Великден 

Какво ми 

предстои – 

разговор за 

втори 

гимназиален 

етап 

Да 

представим  

заедно 

комедията за 

нашия клас – 

игра –за team 

building 

 " Осемте 

стъпала на 

емоционалното 

здраве" - 

беседа 

Заплахите в 

киберпрост

ранството 

Медийна 

грамотност за 

ученици 

 

12 клас – подготовка за ДЗИ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. клас – Подготовка за ДЗИ 
 

Понеделник – 9.00 – 13.00 ч, 12а, б, в, г клас - пробен ДЗИ по БЕЛ с Лилия Джунова и Мариана Минчева 

 

Вторник - 9.00 – 13.00 ч, 12а, б, в, г клас – пробен II ДЗИ с Катя Димитрова, Радослава Бочева, Николай Данев, Владимир Лазов, Татяна Чапанова, Росица Василева, Надежда Миланова и Кремена Дукадинова 

 

Сряда – Подготовка за II ДЗИ  

9.00 – 10.00 ч Физика и астрономия, 12а 

10.00 – 11.00 ч География и икономика, 12а, б, г 

11.00 – 12.00 Философски дисциплини, 12а, б, в, г 

12.00 – 13.00 Математика, 12а, в, г 

 

Четвъртък – Подготовка за II ДЗИ 

9.00 – 10.00 Английски език, 12а, 12г 

10.00 – 11.00 ч – Английски език, 12б и 12в 

10.00 – 11.00 Биология и здравно образование, 12а, б, в,  г 

11.00 – 12.00 История и цивилизации с Владимир Лазов, 12г  

12.00 – 13.00 БЕЛ с Росица Бекова, 12а и 12г  


