
ПОНЕДЕЛНИК    

Забележка: Оцветените полета са за онлайн обучение в реално време. Учениците трябва да са в готовност в посочения час за електронно обучение.  

Полетата в бяло са за самостоятелна работа по задачи със срок за изпълнение.  

№  8 а, б клас 

 

8 в клас 

 

9 б, г 9 в 10  клас 11 клас 12  клас 

 

    Испански език  с  

Надя Петкова 

8:00-11:35 

Английски език 

С 1 с Драгомир 

Цукев 

8:00-11:35 

Английски език В 2   

Мариана Тодорова 

8:00-11:35 

Английски език  

В 1 с Хрисимира 

Костадинова 

8:00-11:35 

 

1./ 8.00-8.45 ИТ  

Среда на 

обучение 

Classroom 
Самостоятелна 

работа по зада-

чи с поставен 
срок 

 

 

--------------------

------ 

Обучение в 

реално време 

Zoom 

В случай на 
проблем с 

платформата 

учителят използва 
Classroom или 

Месинджър 

Обучение в 

реално време 

Zoom 

В случай на 
проблем с 

платформата 

учителят 
използва 

Classroom или 

Месинджър 

Среда за обучение: 

Школо, Messenger 

Материалите са качени 

в Школо. 
Самостоятелна работа 

по задачи  от помага-

лото със срок за 
изпълнение  

Четене с разбиране на 

научно популярна 

статия от учебника и 
изпълнение на 7 

задачи свързани със 

съдържанието и 
лексиката 

Упражнения от 

учебника 
 

Обучение в 

реално време 

Zoom,  

Google classroom, 
 

Zoom - 

https://us04web.zoo

m.us/j/2307449549 

Google classroom  

B1 - 5rbiged 

ИС- 

ПАН-

СКИ 

ЕЗИК 

 

Самос-

тоятел
на 

работа  

НЕМ-

СКИ 

ЕЗИК 

 
Среда на 

обучение: 

Skype 
конферен

тна 

връзка  

и Zoom 
 

2./1. 8.55-9.40 

9.50-10.35 

БЕЛ 2 часа 

9:50 – 11:35 

Среда за обуче-

ние: Школо, 

Messenger 
Самостоятелна 

работа по зада-

чи  от помага-

лото със срок 
за изпълнение 

ИТ  

Среда на 
обучение 

Classroom 

Самостоятелна 
работа по зада-

чи с поставен 

срок 

 

3./2. От 10:00 до 11:30  

обучение по БЕЛ  

Среда на обучение: 

Skype конферентна 

връзка  

 

 Междучасие 

4./3. 10.50-11.35 

5./4. 11.45-12.30 ИЕ с 

Н.Пет

-кова 
11:45 

13:15

Обуче
ние в 

реал-

но 

вре-ме 

Среда 

за 

обуче
ние: 

Школ

о, 
Messe

nger 

Мате-

риали

11: 45 – 14:40  с 

обедна почивка  

 
Обучение  АЕ 

в реално време 

с Жулияна 
Георгиева 

 

Среда за 

обучение Zoom 

БЕЛ  

с Маргарита 

Христова 
Среда на обучение 

Classroom 

Самостоятелна 
работа по задачи 

със срок за 

изпълнение 

БЕЛ  с Виолета 

Петрова Среда 

за обучение: 
Школо, 

Messenger 

Самостоятелна 
работа по задачи  

от помагалото 

със срок за 

изпълнение 

БИОЛОГИЯ 

 

Среда за обучение: 
Школо, Messenger, 

Уча.се 

Материалите са качени 
в Школо. 

Самостоятелна работа 

по задачи със срок за 

изпълнение 20.03 

Химия и ООС 

задача за изготвяне 

на презентация или 

клип с информация 

за приложение на 

минерални торове; 

електронен вариант 

на тест (упражнение 

за контролно). 

Английски език 

Два часа обучение 

в реално време 
среда: Zoom 

В случай на про-

блем с платфор-
мата учителят 

използва Classroom   

или Месинджър 

 

 Обяд 

6. /5.   13.00-13.45 

https://us04web.zoom.us/j/2307449549
https://us04web.zoom.us/j/2307449549


със 
Zoom  

те са 
каче-

ни в 

Шко-

ло. 
Самос

тоятел

на 
работа 

по 

задачи  

със 
срок 

за 

изпъл
нение.  

 

https://us04web.
zoom.us/j/26337
6696 
 

7. /6.        13.55-14.40  ИСТОРИЯ  

2 часа 

със Светослав 
Георгиев 

Среда на 

обучение: 

Messenger 
Самостоятелна 

работа по задачи 

БИОЛОГИЯ 

Среда за 

обучение: 
Школо, 

Messenger, 

Уча.се 

Материалите са 
качени в Школо. 

 

Самостоятелна 
работа по задачи 

със срок за 

изпълнение 
20.03 

 

ИСТОРИЯ с НАДЯ 

ИВАНОВА  2 часа 

Среда на обучение 
Classroom 

Връзка в реално време. 

След наставления 

самостоятелна работа 
по задачи със срок за 

изпълнение 

 

БЕЛ СИП 

Среда за 

обучение: Школо, 
Messenger 

Самостоятелна 

работа по задачи  

от помагалото със 
срок за 

изпълнение 

 

  / 7.       14.45-15.30 Речев етикет с 

Виолета 

Петрова 

Среда за 

обучение: 
Школо, 

Messenger 

Самостоятелна 

работа по 
задачи със срок 

за изпълнение 

ЕТИКЕТ И 

ЦЕННОСТИ  

Среда за 

обучение: 

Школо, 
Messenger 

Самостоятелна 

работа по 

задачи за 
цялата седми-

ца със срок за 

изпълнение. 
Материалите са 

качени в 

Школо. 
 

ФИЛОСОФИЯ 

Среда за 

обучение: 

Школо 

Разработен урок 

с дидактически 

задачи и онлайн 

тест за 

упражнение 

Онлайн 

проверка на тест 

  

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/263376696?fbclid=IwAR3QLEjr-6aNZGIG2xot_FuNm9vro5p4HtGnLDLjIsPF0ybwt87feVahNo4
https://us04web.zoom.us/j/263376696?fbclid=IwAR3QLEjr-6aNZGIG2xot_FuNm9vro5p4HtGnLDLjIsPF0ybwt87feVahNo4
https://us04web.zoom.us/j/263376696?fbclid=IwAR3QLEjr-6aNZGIG2xot_FuNm9vro5p4HtGnLDLjIsPF0ybwt87feVahNo4

