Какво е да си в 5 клас?
 Един различен урок по Човек и природа
Запознаване на третокласниците и четвъртокласниците

с учебните предмети и

учителите, които преподават в 5 клас, предприеха класните ръководители на 4 „б „клас
г-жа Мариана Георгиева, 4 „в“ г-жа Стефка Панайотова и учител ЦОУД на 3 „е“ клас
г-жа Петя Недкова.
Идеята на учителите е да запознаят учениците с учебните дисциплини, които ще
изучават в 5 клас. За целта по време на учебната година третокласниците и
четвъртокласниците от трите паралелки ще посещават различните учебни кабинети.
Там ще се запознаят с изучаваната учебна дисциплина, с изискванията на предмета и
учителите, които ги очакват в 5 клас.
Учениците от 4 „б“ клас вече посетиха кабинета по Човек и природа и се запознаха с гжа Шивачева. Тя им обясни какво ги очаква през следващата учебна година.

Децата наблюдаваха клетки на растения през микроскоп, запознаха се със скелетите на
човека и различни други животни. Показаха и своите
знания по учебната дисциплина. Г-жа Шивачева беше
очарована

от

бъдещите

петокласници.

Те

знаеха

отговорите на всички поставени въпроси. Учениците от
4 „б“ клас похапнаха ябълки и засяха семената в саксия
и обещаха да се грижат за тях.
Учениците от 3 „е“ клас имаха един също по-различен
час по Човекът и природата. Децата гостуваха в

кабинета, в който какичките и батковците от 5 клас провеждат часовете си при г-жа
Наталия Ралева.
Това, което вече знаеха за свойствата на водата и за нейното огромно значение за
живота на планетата Земя, учениците приложиха на практика. Те имаха възможността
сами да направят различни опити с вода и да наблюдават на практика какво се случва с
веществата и телата.
За децата от 3 клас това докосване до атмосферата, в която
учат и работят петокласниците, беше много интересно и
запомнящо се преживяване.
Вълнението им бе огромно.
Преди една година учениците от 4 „в“ клас посетиха
кабинетите по химия на г-жа Наталия Ралева, научиха как
химичните вещества намират приложение в бита, запознаха се
с измервателни уреди и под ръководството на преподавателя си направиха вкусна
лимонада.

Посетиха кабинета по география, научиха от г-жа Румяна Цветкова за различните
географски карти и получиха за спомен от нея малка географска карта на България.

Срещите с бъдещите си учители учениците от 4 „В“ клас продължават и през тази
учебна година – с г-жа Калчева по Бълг.език и литература

Надяваме се и занапред да бъдем гости в кабинетите по природни и обществени науки,
за да могат малките ученици да надникнат в света на по-големите и да придобият поне
малка представа за това, което им предстои когато станат петокласници.

А след

коледната ваканция ще има още вълнуващи срещи с учителите по останалите учебни
дисциплини, изучавани в 5 клас.

