
Средно училище „Йордан Йовков“ – Бургас  
 

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ  
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„ОТКРИЙ СВОЯ ПЪТ” 
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Клас Учебен предмет Тема Приложени иновации Учител 

1.а Родинознание „Аз и мама“ – Коледна 

работилница – Малки 

занаятчии 

Изработка на сурвачка с 

помощта на родител - 

индивидуално 

Даниела Кисьова 

1.а  Технологии и 

предприемачество 

 Сурвакарска книжка  

Сурваки – празник, 

обичай, традиции - 

презентация 

1.а Занимания по 

интереси 

Професия ортодонт Беседа, презентация, 

ролева игра, изработка на 

маска. 

Борислава 

Брайчева 

1.б Час на класа Медицинска сестра Медицинската сестра в 

училище Красимира 

Георгиева запозна децата с  

особеностите на 

професията, какви 

качествата и уменията 

трябва да притежава 

медицинската сестра. 

Показа им съдържанието 

на медицинската чанта и 

ги запозна с различните 

инструменти и 

консумативи, които са 

необходими за оказване на 

първа помощ. 

Демонстрира 

извършването на различни 

манипулации: измерване 

на кръвно налягане и пулс, 

преглед на гърло, 

почистване и превръзки на 

различни части от тялото, 

оказване на първа помощ. 

С нейна подкрепа децата 

сами почистиха 

нараняване и направиха 

превръзка, измериха 

температурата на свои 

съученици с различни 

Галина Колева 



видове термометър.  

Чрез презентация и беседа 

учениците научиха за 

произхода на професията, 

за това как са наричали  

първите медицински 

сестри, как са се грижили 

за болните в миналото, как 

се е развила професията 

във времето.  В края на 

часа нарисуваха портрет на 

медицинска сестра.  
1.б Занимания по 

интереси 
Професия художник -

аниматор 
Беседа, презентация Марияна 

Атанасова 

1.в Час на класа Професия – илюстратор 

на книги за деца 

Презентация на тема –

Какво представлява 

професията илюстратор на 

книги за деца. Запознаване 

на децата с български и 

чужди илюстратори, 

съвременни български 

илюстратори.  

Задача за децата – 

Предварително подготвена 

книжка с корица и 

приказка - да нарисуват 

корица за приказката 

„Рудолф, еленчето с 

червения нос“ и да 

илюстрират избран от тях 

момент. 

Лидия Георгиева 

1.в  Занимания по 

интереси 

Илюстратор Запознаване с професията 

илюстратор на книги. 

Рисунка на история в 

картинки. 

Марика Бойчева 

2.a Родинознание; 

Час на класа 

Професия фармацевт Презентация; беседа; 

среща-разговор с 

фармацевт; 

Златка Стайкова 

Габриела 

Земберова 

2.б Занимания по 

интереси 

Професия рибар  Работа с учебна литература 

от wikipedia, 

демонстрация, 

интерактивни игри от 

платформата wordwall 

Ивелина Янева 



3.а Човекът и 

обществото 

Професия готвач Учениците изгледаха 

презентация за 

здравословното хранене. 

Запознаха се с професията 

на готвача. 

Рисуваха рисунка по 

темата 

Решиха тест в платформата 

Wordwall. 

Приготвиха вкусни и 

здравословни сандвичи. 

Донка Терзиева 

Ася Шурелова 

3.б Човекът и 

обществото 

Професия готвач Учениците изгледаха 

презентация за 

здравословното хранене. 

Запознаха се с професията 

на готвача. 

Рисуваха по темата. 

Решиха тест в платформата 

Wordwall. 

Приготвиха вкусни и 

здравословни сандвичи и 

плодови салати. 

Стоянка 

Димитрова 

Цветелина 

Костадинова 

4.а  Технологии и 

предприемачество, 

Изобразително 

изкуство 

Грънчар Практическо приложение и 

запознаване с професията 

грънчар.Изработване на 

изделие от глина – 

оформяне и оцветяване. 

Александрина 

Георгиева 

4.а Занимания по 

интереси 

Сладкар Презентация, беседа, 

индивидуална презентация 

на любима рецепта от 

всяко дете 

Светлана 

Димитрова 

4.б Час на класа Медицинска сестра Практическо приложение и 

запознаване с професията 

медицинска сестра. Ролеви 

игри. 

Татяна Георгиева 

4.б  Занимания по 

интереси 

Професия медицинска 

сестра 

На гости беше майка, 

която представи своята 

професия, показа как се 

мери кръвно налягане, как 

се взима кръв за 

изследвания и как се 

правят превръзки на ръка и 

глава. Изгледахме 

презентация, представяща 

професията. Децата 

изработиха медицински 

шапки. 

Милена Русева 

8. а Английски език Как се съставя CV и 

мотивационно писмо в най-

надеждната платформа на 

Платформа на ЕС - Европас. Александрина 

Недялкова 



 

ЕС - Европас. 

5.а Изобразително 

изкуство 
Професия художник Проведена беседа и 

презентация за видове 

художествени професии.  

Валентина 

Димитрова 

7.б Физика Професия: „Химик“ Иновативен проект 

"Открий своя път" -"Моето 

бъдеще" 

 

Ваня Желева 

5. а,б Човекът и 

природата 

Професия: „Астрономия“ Презентация и беседа  

7.б География Професия Географ Запознаване с професията, 

презентация; 

Вера Георгиева 

5.а  Краезнание Професиите свързани с 

морето на: рибаря, моряка 

и водолаза 

Презентации  

5.б История и 

цивилизации 

Професиите в Древен 

Египет 

Проекти / под формата на 

презентации, табла / 

Ганка 

Харакчийска 

5.б Професиите в Древността Проекти / под формата на 

презентации, табла / 

5.а Професиите в Древността Проекти / под формата на 

презентации, табла / 

9.а Професиите през 18 – 19 

век 

Презентации 

5.б Час на класа Професия - преводач Презентация, превод от 

учениците на част от 

детската приказка „Трите 

прасенца“ 

Ева Вълканова 

5.б Час на класа Моята мечтана професия Представяне на професии 

(ветеринар, архитект, мед. 

сестра, учител и др.) чрез 

презентации и проекти. 

Запознаване с професията 

програмист чрез специално 

създадена компютърна 

игра от учениците. 

6.б Час на класа Забравените професии Проведена беседа  за 

професиите, представени в 

презентацията 

Жени Димитрова 

9.а Час на класа  Професия „Треньор“ Презентация и дискусия Желязко Янев 

6.а Час на класа Забравените професии в 

България 

Беседа, презентация Михаела 

Александрова 

7.а Час на класа „Моята мечтана професия“ Презентации направени от 

децата  и беседа 
Таня 

Александрова 

5.а/б Дейности по 

интереси 

Професия Зъболекар Презентация, дискусия Фани Пеева 

7.а/б Математика Математиката-наука и 

професия 

Презентация и дискусия Юлияна Касърова 


