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СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ 
 

на   учебните   часове  за   Втория   срок на  учебната 2022-2023 година 
 
 
 
 
 
 



 
Ден от 

седмицата 
Полудневна ПГ I клас II клас III клас IV клас 

ПОНЕДЕЛНИК 1. Български език и 
литература 
2. Околен свят 
3. Изобразително 
изкуство 
4. Физическа култура 
5.ДФПВ 
6.ДФПВ 

1.Математика 
2.Физическо възпитание и 
спорт 
3.Математика 
4.ИУЧ- Български език и 
литература 
*Час  на класа 

1.Математика 
2.Физическо възпитание и 
спорт 
3.Математика 
4.ИУЧ- Български език и 
литература 
*Час  на класа 

1.Български език и 
литература 
2.Математика 
3.Човекът и обществото 
4.Технологии и 
предприемачество 
5.Физическо възпитание и 
спорт 
*Час  на класа 
 

1.Български език и 
литература 
2.Математика 
3.Човекът и обществото 
4.Технологии и 
предприемачество 
5.Физическо възпитание и 
спорт 
*Час  на класа 
 

ВТОРНИК 1.Български език и 
литература 
2.Математика 
3.Конструиране и  
технологии 
5.ДФПВ 
6.ДФПВ 4.Музика 

1.Български език и 
литература 
2.Технологии и 
предприемачество 
3.Български език и 
литература 
4.Изобразително изкуство 

1.Български език и 
литература 
2.Технологии и 
предприемачество 
3.Български език и 
литература 
4.Изобразително изкуство 
5.Английски език 

1.Изобразително изкуство 
2.Математика 
3.Човекът и обществото 
4.ИУЧ-Български език и 
литература 
5.Български език и 
литература 
*Учебен час за спортни 
дейности 

1.Изобразително изкуство 
2.Математика 
3.Човекът и природата 
4.ИУЧ-Български език и 
литература 
5.Български език и 
литература 
*Учебен час за спортни 
дейности 

СРЯДА 1.Български език и 
литература 
2.Музика 
3.Физическа култура 
4.ДФПВ 
5.ДФПВ 
6.ДФПВ 
 

1.Български език и 
литература 
2.Български език и 
литература 
3.Математика 
4.Физическо възпитание и 
спорт 
5.Музика 

1.Български език и 
литература 
2.Български език и 
литература 
3.Английски език 
4.Физическо възпитание и 
спорт 
5.Музика 

1.Български език и 
литература 
2.Човекът и природата 
3.Български език и 
литература 
4.Английски език 
5.ИУЧ-Български език и 
литература 
6.Физическо възпитание и 
спорт 

1.Български език и 
литература 
2.Човекът и природата 
3.Български език и 
литература 
4.Английски език 
5.ИУЧ-Български език и 
литература 
6.Физическо възпитание и 
спорт 

ЧЕТВЪРТЪК 1.Математика 
2. Конструиране и  
технологии 

1.Български език и 
литература 
2.Математика 

1.Български език и 
литература 
2.Математика 

1.Български език и 
литература 

1.Български език и 
литература 



3.Изобразително 
изкуство 
4.ДФПВ 
5.ДФПВ 
6.ДФПВ 
 

3.Изобразително изкуство 
4.Български език и 
литература 
5.Родинознание 

3.Изобразително изкуство 
4.Български език и 
литература 
5.Родинознание 

2.Български език и 
литература 
3.Изобразително изкуство 
4.Английски език 
5.Музика 
6.ИУЧ-Български език и 
литература 

2.Български език и 
литература 
3.Математика 
4.Английски език 
5.Музика 
6.ИУЧ-Български език и 
литература 

ПЕТЪК 1.Околен свят 
2.Математика 
3.Физическа култура 
4.ДФПВ 
5.ДФПВ 
6.ДФПВ 
 

1.Български език и 
литература 
2.ИУЧ-Български език и 
литература 
3.ИУЧ-Компютърно 
моделиране 
4.Музика 
*Учебен час за спортни 
дейности 

1.Български език и 
литература 
2.ИУЧ-Български език и 
литература 
3.ИУЧ-Компютърно 
моделиране 
4.Музика 
*Учебен час за спортни 
дейности 

1.Математика 
2.Български език и 
литература 
3.Английски език 
4.Компютърно моделиране 
5.Музика 

1.Математика 
2.Български език и 
литература 
3.Английски език 
4.Компютърно моделиране 
5.Музика 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ден от седмицата V клас VI клас VII клас 
ПОНЕДЕЛНИК 1.ИУЧ- Български език и литература 

2.Български език и литература 
3.Технологии и предприемачество 
4.География и икономика 
5.Компютърно моделиране и 
информационни технологии 
6.Физическо възпитание и спорт 
*Час на класа 

1.ИУЧ- Български език и литература 
2.Български език и литература 
3.Технологии и предприемачество 
4.География и икономика 
5.Компютърно моделиране и 
информационни технологии 
6.Физическо възпитание и спорт 
*Час на класа 

1Химия и опазване на околната среда 
2.Музика 
3.Български език и литература 
4.Български език и литература 
5.История и цивилизации 
6.Информационни технологии 
*Час на класа 

ВТОРНИК 1.Математика 
2.Български език и литература 
3.Музика 
4. Компютърно моделиране и 
информационни технологии 
5.Човекът и природата 
6.ИУЧ-Български език и литература 
7.Английски език 

1.Математика 
2.Български език и литература 
3.Музика 
4. Компютърно моделиране и 
информационни технологии 
5.Човекът и природата 
6.ИУЧ-Български език и литература 
7.Английски език 

1.Физика и астрономия 
2.Математика 
3.Математика 
4.Физическо възпитание и спорт 
5.ИУЧ-Български език и литература 
6.Биология и здравно образование 
7.География и икономика 
 
 

СРЯДА 1.Математика 
2.Български език и литература 
3.Математика 
4.Човекът и природата 
5.Физическо възпитание и спорт 
6.Английски език 

1.Математика 
2.Български език и литература 
3.Математика 
4.Човекът и природата 
5.Физическо възпитание и спорт 
6.Английски език 

1.Изобразително изкуство 
2.Математика 
3.ИУЧ – Български език и литература 
4.Математика 
5.Английски език 
6.История и цивилизации 
7.Физическо възпитание и спорт 

ЧЕТВЪРТЪК 1.Български език и литература 
2.Български език и литература 
3.Математика 
4.Изобразително изкуство 
5.Математика 
6.История и цивилизации 
7.Музика 

1.Български език и литература 
2.Български език и литература 
3.Математика 
4.Изобразително изкуство 
5.Математика 
6.История и цивилизации 
7.Музика 

1.География и икономика 
2.Математика 
3.Български език и литература 
4.Български език и литература 
5.Музика 
6.Английски език 
*Учебен час за спортни дейности 

Петък 1.Изобразително изкуство 1.Изобразително изкуство 1.Български език и литература 



2.ИУЧ- Български език и литература 
3.История и цивилизации 
4.География и икономика 
5.Технологии и предприемачество 
6.Английски език 
*Учебен час за спортни дейности 

2.ИУЧ- Български език и литература 
3.История и цивилизации 
4.География и икономика 
5.Технологии и предприемачество 
6.Английски език 
*Учебен час за спортни дейности 

2.Биология и здравно образование 
3.ИУЧ- Български език и литература 
4.Технологии и предприемачество 
5.Английски език 
6.Физика и астрономия 

 


