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ИНФОРМАЦИЯ  
от СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ, РЪКОВОДИТЕЛ на ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

МЕСЕЦ ЮНИ 
 
 

 

№ 

по 

ред 

 

Тема 

 

Дата на 

провеждане, 

място 

 

Брой 

часове 

 

Реализирани дейности 

  

1. Стилове в българския книжовен 

език. Особености . Сравнение и 

определяне на конкретен езиков 

стил. 

04.06.2019 г.,  

кабинет  

№ 115 в ПГ по 

механотехника - 

Сливен 

2 Актуализиране на знанията относно видовете стилове в 

книжовния език, практически препоръки за откриване на 

определен езиков стил 

2. Техники за запомняне и 

припомняне на получена 

информация. 

07.06.2019 г.,  

кабинет  

№ 115 в ПГМ- 

Сливен 

2 Начини за запаметяване на определена информация. Основни 

мнемонични техники. Начини за припомняне на информация – 

чрез фраза, музика, акростих, и др. 
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3. Езикови логически задачи. 11.06.2019г. ,  

кабинет  

№ 115 в ПГМ - 

Сливен 

2 Логика. Основни езикови конструкции. Основни логически 

конструкции, занимателна логика, връзки между логическите 

формули и езикови конструкции . 

4. Езикови логически задачи. 13.06.2019г. ,  

кабинет  

№ 115 в ПГМ - 

Сливен 

2 Логика. Основни езикови конструкции. Основни логически 

конструкции, занимателна логика, връзки между логическите 

формули и езикови конструкции . ( продължение) . 

5. Граматично съгласуване по род и 

число – членуване, местоимения, 

учтива форма . Правила. 

18.06.2019г. ,  

кабинет  

№ 115 в ПГМ - 

Сливен 

2 Актуализиране на граматичните знания относно членуване, 

пълен и кратък член в изречението и употреба на правилните 

кратки форми на местоимение. 

6. Граматично съгласуване по род и 

число – членуване, местоимения, 

учтива форма . Правила. 

20.06.2019г. ,  

кабинет  

№ 115 в ПГМ - 

Сливен 

2 Актуализиране на знанията относно употреба  на кратки форми 

на местоимения в изречение, правила за съгласуване при 

писмена и езикова употреба  на т.н. учтива форма на общуване 

(продължение с добавяне на конкретните правила и начините им 

за запомняне) 

 Работа по определяне на верните 25.06.2019г. ,  2 Разглеждане на тест по БЕЛ от минала учебна година, с верните 

отговори, с опит за отговор на всеки въпрос – защо (по какви 
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 Изготвил:   Стоян Стоянов    

                    

отговори в тест по БЕЛ- ДЗИ  кабинет  

№ 115 в ПГМ- 

Сливен 

правила и признаци) точно това е верния отговор . 

8. Работа по определяне на верните 

отговори в тест по БЕЛ- ДЗИ  

27.06.2019г. ,  

кабинет  

№ 115 в ПГМ - 

Сливен 

2 Разглеждане на тест по БЕЛ от минала учебна година, с верните 

отговори, с отговор на всеки въпрос – защо (по какви правила и 

признаци) точно това е верния отговор (продължение) 


