
Календарен план за час на класа 

8 клас 

Тема Срок Забележка 

1. Запознаване с правилника на училището Септември  

2. Избор на ученически съвет  Септември  

3. Изготвяне на правила за взаимоотношения в класа Октомври  

4. „Нашата класна стая“ – Общ час на класа с двете 
паралелки в стаята 

Октомври  

5. Как общувам с другите Октомври  

6. Безопасност на движението в извънградски условия - 
правила 

Октомври  

7. Ден на будителя Ноември  

8. Здраве и здравословен начин на живот Ноември  

9. Час по механизма за противодействие за 
тормоза(списък) 

Ноември  

10. Културни идентичности Ноември  

11. Преминаване през ЖП прелез Декември  

12. Изучаване и усвояване на училищните планове за ГЗ Декември  

13. Коледни празници – коледна дискотека Декември  

14. Насилието жерва и насилник Януари  

15. Монолог или диалог с другите Януари  

16. Моето първо работно място Януари  

17. Първа помощ при удавяне и задушаване  Януари  

18. Резултати от първи учебен срок Февруари  

19. Обесването на Васил Левски Февруари  

20. Найден Геров – патрон на училището Февруари  

21. Трети Март – Освобождаване на България Март  

22. Промени в пубертета Март  

23. Опис на уменията Март  

24. Поведение при пожар Март  

25. Да умееш да слушаш и да се изразяваш Март  

26. Тероризъм и глобално насилие Април  

27. Какво е корупция Април  

28. Особености на движение извън населено място денем и 
нощем при намалена видимост 

Април  

29. Справяне с напрежение, тревожност, стрес Май  

30.  Май  

31. 24 Май- Ден на славянската писменост и култура Май  

32. Клинична и биологична смърт Май  

33. Живеем ли в страх? Юни  

34. Готов съм да се движа безопасно в извън градски 
условия - обобщение 

Юни  

35. Правила за поведение при бедствия Юни  

36.  Тест за безопасност на движението, приключване на 
учебната година 

Юни  

 

 

 



Календарен план за час на класа 

8 клас 

 

Тема Срок Забележка 

1. Запознаване с правилника на училището Септември  

2. Избор на ученически съвет  Септември  

3. Изготвяне на правила за взаимоотношения в класа Октомври  

4. „Нашата класна стая“ – Общ час на класа с двете 
паралелки в стаята 

Октомври  

5. Как общувам с другите Октомври  

6. Безопасност на движението в извънградски условия - 
правила 

Октомври  

7. Ден на будителя,  Ноември  

8. Здраве и здравословен начин на живот Ноември  

9. Час по механизма за противодействие за 
тормоза(списък) 

Ноември  

10. Културни идентичности Ноември  

11. Преминаване през ЖП прелез Декември  

12. Изучаване и усвояване на училищните планове за ГЗ Декември  

13. Коледни празници – коледна дискотека Декември  

14. Насилието жерва и насилник Януари  

15. Моето първо работно място, монолог или диалог с 
другите 

Януари  

16. Първа помощ при удавяне и задушаване  Януари  

17. Резултати от първи учебен срок Януари  

18. Обесването на Васил Левски Февруари  

19. Найден Геров – патрон на училището Февруари  

20. Трети Март – Освобождаване на България Февруари  

21. Промени в пубертета Март  

22. Опис на уменията Март  

23. Поведение при пожар Март  

24. Да умееш да слушаш и да се изразяваш Март  

25. Тероризъм и глобално насилие Март  

26. Какво е корупция Април  

27. Особености на движение извън населено място 
денем и нощем при намалена видимост 

Април  

28. Справяне с напрежение, тревожност, стрес Април  

29. 24 Май- Ден на славянската писменост и култура Май  

30. Клинична и биологична смърт Май  

31. Живеем ли в страх? Май  

32. Готов съм да се движа безопасно в извън градски 
условия - обобщение 

Май  

33. Правила за поведение при бедствия Юни  

34. Тест за безопасност на движението, приключване на 
учебната година 

Юни  

 

 

 



Календарен план за час на класа 

 9 клас 

 

Тема Срок Забележка 

1. Запознаване с правилника на училището Септември  

2. Избор на ученически съвет  Септември  

3. Изготвяне на правила за взаимоотношения в класа Октомври  

4. Час по механизма за противодействие за 
тормоза(списък) 

Октомври  

5. Нашата класна стая“ – Общ час на класа с двете 
паралелки в стаята 

Октомври  

6. Произ.аварии, свързани с изтичане на токсични в-ва Октомври  

7. Ден на Будителя Ноември  

8. Познавам ли себе си? Ноември  

9. Мога ли да разбера човека до мен Ноември  

10. Да работиш за себе си, да работиш за друг Ноември  

11. Пожарна опасност на полимерни материали. Декември  

12. Незаконно и вредно съдържание в интернет Декември  

13. Коледни празници и традиции Декември  

14. НВО Януари  

15. Здраве и емоции Януари  

16. Моят стил и вземане на решение Януари  

17. Да окажеш помощ и попдкрепа на другия Януари  

18. НВО Февруари  

19. Обобщаване резултатите от първия учебен срок Февруари  

20. Обесването на Васил Левски Февруари  

21. Трети Март Март  

22. НВО Март  

23. Културни осъзнатост Март  

24. Изучаване и усвояване на училищните планове по ГЗ Март  

25. НВО Март  

26. Приятелство, любов и секс Април  

27. Да отстояваш себе си и да приемаш човека срещу теб Април  

28. Какво е корупция Април  

29. Изисквания за работното място Май  

30. НВО Май  

31. 24 май – ден на славянската писменост и култура Май  

32. Безразличието като форма на насилие Май  

33. Защитена ли е България? Юни  

34. Първа помощ при нараняване на меки тъкани Юни  

35. Младежки структури и образователно програми Юни  

36. Приключване на учебната година Юни  

 

 

 

 

 



 

8 клас 

37. Избор на ученически съвет – 1 тема 

38. Изхотвяне на правила за взаимоотношения в класа 

39. Час по механизма за противодействие за тормоза(списък) 

40. „Нашата класна стая“ – Общ час на класа в двете паралелки в стаята 

 

Гразданска защита на населението  - 5 теми 

1. Правила за поведение при бедствие 

2. Изучаване и усвояване на училищните планове за ГЗ 

3. Поведение при пожар 

4. Клинична и биологична смърт 

5. Поведение и първа помощ при задушаване 

Здравно образование – 3 теми 

6. Здраве и здравословен начин на живот 

7. Промени в пубертета 

8. Тютюнопушене и наркотици 

Гражданско образование -4 теми 

9. Как общувам с другите 

10. Монолог или диалог с другите 

11. Да умееш да слушаш и да се изразяваш 

12. Аз и Европа 

Патриотично образование -4 теми 

13. Ден на Будителя 

14. Найден Геров – патрон на училището 

15. Обесването на Васил Левски 

16. Трети Март 

Толерантост и интер културен диалог – 1 тема 

17. Културни идентичности 

Финансова и правна грамотност– 2 тема 

18. Моето първо работно място 

19. Опис на уменията 

Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията – 2 теми 

20.Насилието жерва и насилник 

21.Справяне с напрежение, тревожност, стрес 

Превенция и противодействие на корупцията – 2 теми 

22.Какво е корупция 

23.Бих ли подал сигнал за корупция 

Превенция на тероризъм и поведение при терористични заплахи- 2 теми 

24.Тероризъм и глобално насилие 

25.Живеем ли в страх? 

 



 

9 клас 

1. Избор на ученически съвет – 1 тема 

2. Изхотвяне на правила за взаимоотношения в класа 

3. Час по механизма за противодействие за тормоза(списък) 

4. „Нашата класна стая“ – Общ час на класа в двете паралелки в стаята 

Гражданска защита на населението  - 5 теми 

1. Произ.аварии, свързани с изтичане на токсични в-ва 

2. Пожарна опасност на полимерни материали. 

3. Изучаване и усвояване на училищните планове по ГЗ 

4. Първа помощ при нараняване на меки тъкани 

Здравно образование –  3 теми 

5. Познавам ли себе си? 

6. Здраве и емоции 

7. Приятелство, любов и секс 

Гражданско образование -4 теми 

1. Мога ли да разбера човека до мен 

2. Да окажеш помощ и попдкрепа на другия 

3. Да отстояваш себе си и да приемаш човека срещу теб 

4. Младежки структури и образователно програми. 

Патриотично образование -4 теми 

1. Ден на Будителя 

2. Найден Геров – патрон на училището 

3. Обесването на Васил Левски 

4. Трети Март 

Толерантост и интер културен диалог – 1 тема 

1. Културни осъзнатост 

Финансова и правна грамотност– 2 тема 

1. Да работиш за себе си, да работиш за друг 

2. Изисквания за работното място 

Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията – 2 теми 

1. Незаконно и вредно съдържание в интернет 

2. Безразличието като форма на насилие 

Превенция и противодействие на корупцията – 2 теми 

1. Какво е корупция 

2. Бих ли подал сигнал за корупция 

Превенция на тероризъм и поведение при терористични заплахи- 2 теми 

1. Защитена ли е България? 

2. Мигранти и емигранти 

 

Военно обучение и защита на Родината - 5 теми  

 

 



10. клас 

1. Избор на ученически съвет 

2. Изготвяне на правила за взаимоотношения в класа 

3. Час по механизма за противодействие за тормоза(списък) 

4. Нашата класна стая“ – Общ час на класа с двете паралелки в стаята 

Гражданска защита на населението  - 5 теми 

1. Изучаване на училищните планове за евакуация 

2. Как да се спасим от природни бедствия 

3. Защита от бедствия, аварии, катастрофи и пожари 

4. Първа помощ при нараняване  

5.  Поведение при заметресения 

Здравно образование –  3 теми 

1. Пристрастяване към алкохол и никотин 

2. Здраве и спорт 

3. Култура на секса 

Гражданско образование -4 теми 

1. Работа в екип 

2. Как се вписвам в колектива 

3. Спънките в общуването помежду ни 

4. Общуването в нашата група 

Патриотично образование -4 теми 

1. Ден на Будителя 

2. Найден Геров – патрон на училището 

3. Обесването на Васил Левски 

4. Трети Март 

Толерантост и интеркултурен диалог – 1 тема 

1. Културни различия 

Финансова и правна грамотност– 2 тема 

1. Планиране на бюджет 

2. Отсяване на бизнес идеии 

Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията – 2 теми 

1. Тиха агресия 

2. Обуздаване на гнева 

Превенция и противодействие на корупцията – 2 теми 

1. Къде се подават сигнали за корупция 

2. Какви са наказанията за корупцията 

Превенция на тероризъм и поведение при терористични заплахи- 2 теми 

1. Профила на терориста 

2. Бежанците и последиците от тях 

  

Военно обучение и защита на Родината - 5 теми  

 



11. клас 

1. Избор на ученически съвет 

2. Изготвяне на правила за взаимоотношения в класа 

3. Час по механизма за противодействие за тормоза(списък) 

4. Нашата класна стая“ – Общ час на класа с двете паралелки в стаята 

Гражданска защита на населението  - 3 теми 

1. Оказване на първа помощ 

2. Производствени аварии 

3. Изучаване и усвояване на училищните планове по ГЗ 

Здравно образование –  3 теми 

1. Предпазване от нежелана бременност 

2. Болести предавани по полов път 

3. Алтернативно лечение 

Гражданско образование -4 теми 

1. Общуването в противоречивите му роли 

2. Европейска конституция 

3. Да живееш и да учиш в Европейския съюз 

4. България и Европейския съюз 

Патриотично образование -4 теми 

1. Ден на Будителя 

2. Найден Геров – патрон на училището 

3. Обесването на Васил Левски 

4. Трети Март 

Толерантост и интер културен диалог – 1 тема 

3. Културна търпимост 

Финансова и правна грамотност– 2 тема 

1. Стълба на кариерата 

2. Да се учим от другите 

Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията – 2 теми 

1. Тормозът – глобално насилие 

2. Сексуално насилие 

Превенция и противодействие на корупцията – 2 теми 

1. Последиците от корупция 

2. Корупцияонни схеми 

Превенция на тероризъм и поведение при терористични заплахи- 2 теми 

1. Бежанците и Европейския съюз 

2. Бдителни ли сме 

 

 

 

 



12. клас 

1. Избор на ученически съвет 

2. Изготвяне на правила за взаимоотношения в класа 

3. Час по механизма за противодействие за тормоза(списък) 

4. Нашата класна стая“ – Общ час на класа с двете паралелки в стаята 

Гражданска защита на населението  - 3 теми 

1. Поведение при оказване на първа помощ 

2. Поведение при радиоактивност 

3. Изучаване и усвояване на училищните планове по ГЗ 

Здравно образование –  3 теми 

1. Риск от драстични диети 

2. Опиати и наркотици  в нощния живот 

3. Венерически заболявания 

Гражданско образование – 2 теми 

1. Европейско гражданство 

2. Четирите свободи и общи политики на Европейския съюз 

Патриотично образование -4 теми 

1. Ден на Будителя 

2. Найден Геров – патрон на училището 

3. Обесването на Васил Левски 

4. Трети Март 

Толерантост и интеркултурен диалог – 1 тема 

1. Културно приобщаване 

Финансова и правна грамотност – 8 теми 

1. Училището свърши! 

2. Групи професии 

3. „Ноу-хау“ на работника 

4.  Глобалната общност 

5. Възможности за кариерно развитие в България 

6. Възможности за кариерно развитие в чужбина 

7. Държавата – връзката между обществения и частния интерес в икономиката 

8. Ролята на предприемача за развитието на демократичното общество 

Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията – 2 теми 

1. Жертва на насилие – стратегии за справяне 

2. Вербално насилие 

Превенция и противодействие на корупцията – 2 теми 

1. Какво е корупция 

2. Бих ли подал сигнал за корупция 

Превенция на тероризъм и поведение при терористични заплахи- 2 теми 

1. Видове тероризъм 

2. Механизми за противодействие при терористичен акт 

 


