
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ, I СРОК, 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

ЛЕГЕНДА: ВХОДНО НИВО 
КОНТРОЛНА РАБОТА 
КЛАСНА РАБОТА 

                   

  VА VБ VВ VГ  VIА VIБ VIВ VIГ  VIIА VIIБ VIIВ VIIГ 

Пн -               

Вт 15.09.               

Ср 16.09.               

Чт 17.09.           руски език   руски език 

Пт 18.09.   руски език руски език   човекът и 
природата 

 човекът и 
природата 

     

Пн 21.09.    човекът и 
природата 

          

Вт 22.09. Ден на независимостта на България  Ден на независимостта на България  Ден на независимостта на България 

Ср 23.09. 
човекът и 
природата 

         история  биология и зо  

Чт 24.09.   човекът и 
природата 

       биология и зо биология и зо физика и астр.  

Пт 25.09.      история  история    физика и астр.  физика и астр. 

Пн 28.09.       история  история     биология и зо 

Вт 29.09. бълг.ез.и л-ра бълг.ез.и л-ра бълг.ез.и л-ра бълг.ез.и л-ра  човекът и 
природата 

бълг.ез.и л-ра бълг.ез.и л-ра    история вх.н.   

Ср 30.09.      математика     инф.технологии бълг.ез.и л-ра  бълг.ез.и л-ра 

Чт 01.10.  човекът и 
природата 

     математика       

Пт 02.10.           бълг.ез.и л-ра  бълг.ез.и л-ра  

Пн 05.10.   математика математика  информ. техн. информ. техн. информ. техн. информ. техн.   математика математика  

Вт 06.10. математика математика    руски език математика    математика инф.технологии инф.технологии инф.технологии 

Ср 07.10.         математика  математика    

Чт 08.10.               

Пт 09.10.  английски език  английски език        английски език  английски език 

Пн 12.10.         английски език  химия и оос химия и оос   

Вт 13.10. история  английски език   бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра     бълг.език и л-ра 

Ср 14.10.  история  история    английски език    бълг.език и л-ра химия и оос химия и оос 

Чт 15.10. английски език  история            

Пт 16.10.               

Пн 19.10       английски  език        

Вт 20.10 бълг.език и л-ра  бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра  бълг.език и л-ра   бълг.език и л-ра    англ. език англ. език 

Ср 21.10      математика   математика      

Чт 22.10       математика математика       

Пт 23.10 бълг.език и л-ра          математика РП математика РП математика РП математика РП 

Пн 26.10    човекът и природата           



Вт 27.10    английски език           

Ср 28.10  английски език             

Чт 29.10               

Пт 30.10 есенна ваканция  Есенна ваканция  Есенна ваканция 

Пн 02.11.   математика математика   история  история    история биология и зо 

Вт 03.11. математика математика             

Ср 04.11.             биология и зо  

Чт 05.11.           биология и зо биология и зо   

Пт 06.11.      история  история       

Пн 09.11.              история 

Вт 10.11.      бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра      

Ср 11.11.            бълг.език и л-ра  бълг.език и л-ра 

Чт 12.11.               

Пт 13.11. бълг.език и л-ра  бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра       бълг.език и л-ра  бълг.език и л-ра  

Пн 16.11.    човекът и природата           

Вт 17.11.      човекът и природата  човекът и природата       

Ср 18.11.   човекът и природата   математика   математика      

Чт 19.11. човекът и природата човекът и природата  математика РП   математика математика       

Пт 20.11. математика РП математика РП математика РП    човекът и природата  човекът и природата  математкика РП математкика РП математкика РП математкика РП 

Пн 23.11.      информ. техн информ. техн. информ. техн. информ. техн.      

Вт 24.11. английски език   английски език           

Ср 25.11.  английски език         английски език английски език  английски език 

Чт 26.11.               

Пт 27.11.       човекът и природата РП човекът и природата РП       

Пн 30.11.               

Вт 01.12.       бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра       

Ср 02.12.            бълг.език и л-ра  бълг.език и л-ра 

Чт 03.12.    математика       бълг.ез.и л-раРП    

Пт 04.12. математика математика математика   математика РП математика РП математика РП математика РП      

Пн 07.12.      английски  език   английски език  химия и оос химия и оос история история 

Вт 08.12.       бълг.ез.и л-ра РП английски език    история   

Ср 09.12.           история  химия и оос химия и оос 

Чт 10.12.    човекът и риродата           

Пт 11.12.               

Пн 14.12.               

Вт 15.12.   бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра  бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра      

Ср 16.12. бълг.език и л-ра     математика   математика   бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра бълг.език и л-ра 

Чт 17.12.       математика математика       

Пт 18.12.  английски език  английски език       бълг.език и л-ра    



Пн 21.12.            математика математика  

Вт 22.12.           математика   математика 

Ср 23.12.               

Чт 24.12. Коледна ваканция  Коледна ваканция  Коледна ваканция 

Пт 25.12. Коледна ваканция  Коледна ваканция  Коледна ваканция 

Пн 28.12. Коледна ваканция  Коледна ваканция  Коледна ваканция 

Вт 29.12. Коледна ваканция  Коледна ваканция  Коледна ваканция 

Ср 30.12. Коледна ваканция  Коледна ваканция  Коледна ваканция 

Чт 31.12. Коледна ваканция  Коледна ваканция  Коледна ваканция 

Пт 01.01. Коледна ваканция  Коледна ваканция  Коледна ваканция 

Пн 04.01.               

Вт 05.01.      човекът и риродата  човекът и риродата       

Ср 06.01. математика   математика           

Чт 07.01.  математика математика            

Пт 08.01.       човекът и риродата  човекът и природата     История 

Пн 11.01.      математика  математика математика     биология и зо 

Вт 12.01. английски език  английски език    математика        

Ср 13.01.             биология и зо  

Чт 14.01.   математика РП математика РП  руски език     биология и зо биология и зо   

Пт 15.01. математика РП математика РП руски език руски език       руски ез./англ.ез   руски ез./англ.ез 

Пн 18.01.  бълг.език и л-ра     история  история   бълг.ез.и л-ра РП история  

Вт 19.01.               

Ср 20.01.       човекът и природата РП човекът и природата РП       

Чт 21.01.               

Пт 22.01. бълг.език и л-ра английски език  английски език  история  история   бълг.език и л-ра английски език бълг.език и л-ра бълг.ез.и л-ра рп 

Пн 25.01.           химия и оос химия и оос   

Вт 26.01.               

Ср 27.01.             химия и оос химия и оос 

Чт 28.01.    човекът и природата           

Пт 29.01.               

 


