
УТВЪРДИЛ 

Директор: ............................................................... 
                               (Име, фамилия, подпис) 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Час на класа за 7. клас 
36 седмици х 1 час = 36 часа 
От тях задължителни:  

• Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 4 часа 
• Толерантност и интеркултурен диалог – 2 часа 
• Безопасност и движение по пътищата – 6 часа 
• Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ – 5 часа 
• Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти – 2 часа 
• Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита – 2 часа 
• Кариерно ориентиране – 1 час 
• Превенция и противодействие на корупцията – 1 час 

 
Учеб-

на 
седми

-ца 

Тема на 
урочната 
единица 

Вид урочна 
единица 

 Компетентности като 
очаквани резултати от 
обучението 

Понятия и ключови 
идеи 

Контекст и 
дейности  

Методи и 
форми на 
оценяване  

Забележка 

1. Нашето 
училище 
 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 

практическа 
работа 

• Провежда проучване и 
систематизира факти за 
своето училище. 

• Разбира, че може със 
своите действия да 
допринесе за увеличаване 
авторитета на училището. 

исторически факти, 
гордост,  
уважение и  
инициативност,  
изразяване и 
аргументиране на 
лична позиция 

Проучване, 
събиране и 
систематизиране на 
информация, 
предлагане на идеи 
за сайт на 
училището или 
неговото 
обновяване. 

структурирано 
наблюдение 

Подготовка 
за структури-
рано 
наблюде-ние. 
 

2.  Накъде след 
седми клас? 
 
Кариерно 
ориентиране 

нови знания • Разбира значимостта за 
избор на училище за 
кариерното си развитие. 

• Осъзнава важността на 
информирания 
професионален избор. 

кариерно 
ориентиране,  
информиран избор, 
систематизирана и 
специализирана 
информация 

Проучване, писане, 
анализ, 
систематизиране на 
информация. 

устна 
проверка 

Кариерно 
ориентиране. 

3. План за 
действие при 
бедствия, 
аварии и 
пожари  
 
Защита на 
населението при 

нови знания • Познава плана за 
евакуация в училище и 
следва инструкциите за 
неговото изпълнение при 
бедствия и аварии. 

• Познава потенциалните 
опасности за бедствия и 
аварии в района на 

план за евакуация, 
правила,  
помощ,  
потенциални 
опасности от 
бедствия и аварии,  
безопасно поведение 

Разучаване на 
правила за 
безопасно 
поведение, 
евакуация, 
проучване. 

устна 
проверка 

Гражданска 
защита. 



бедствия, 
аварии и 
катастрофи; 
оказване на 
първа помощ 

училището и дома. 
 

 

4. Ученически 
съвет. План на 
класа  
 
Толерантност и 
интеркултурен 
диалог 
 

практическа 
работа 

• Познава различни 
демократични форми на 
училищния живот и 
определя мястото си в тях. 

• Планира дейности, 
състезания, здравни, 
културни, екологични и 
други инициативи. 

планиране,  
организация,  
лично участие, 
екипност,  
състезания,  
културни,  
екологични и други 
инициативи 

Планиране, 
организация, 
проучване, 
описване, дискусия, 
генериране 
на идеи. 

структурирано 
наблюдение 

Ученическо 
самоуправлен
ие. 

5.  Приемните 
изпити 
 
 
Кариерно 
ориентиране 

нови знания • Познава важността от 
подготовката за 
приемните изпити в 
средните училища. 

• Планира подготовката си 
за изпити. 

проучване,  
подготовка 

Дискусия, 
проучване. 
 

структурирано 
наблюдение 

Кариерно 
ориентиране. 

6. Ден на 
народните 
будители  
 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 

практическа 
работа 

• Участва в организиране и 
провеждане на дейности 
по отбелязване на Деня на 
народните будители; 

• Взима активно участие в 
планиране и организиране 
на празника. 

национален праз- 
ник,  
народни будители и 
революционери, 
традиции,  
патриотизъм,  
личен принос,  
планиране 

Проучване, писане, 
правене на снимки, 
планиране и 
организиране на 
дейности, 
озеленяване, 
боядисване, 
изработване на 
табло. 

структурирано 
наблюдение 

Национално 
само-
чувствие. 

7. Оценка и 
самооценка на 
способностите и 
предпочитаният
а  
 
 
 
 

нови знания • Умее да диференцира, 
използва и развива своите 
силни страни. 

• Разбира възможностите за 
професионална и 
личностна оценка на 
качествата и 
способностите на хората. 
 

оценяване,  
самооценка,  
тестове,  
професионална 
консултация 

Дискусия, 
проучване, писане, 
анализ, решаване на 
тестове и тестови 
задачи, 
самооценяване. 

устна 
проверка 

Кариерно 
ориентиране. 

8. Леснозапалими 
течности и 
вещества  
Защита на 
населението при 
бедствия, 
аварии и 
катастрофи; 
оказване на 

нови знания • Познава опасни и лесно 
запалими вещества и 
процеса на 
неконтролираното горене. 

• Спазва правила за 
безопасно поведение при 
пожар. 

лесно запалими 
вещества,  
неконтролируемо 
горене,  
пожарна безопасност 

Дискусия, 
усвояване на 
правила, писане, 
проучване. 

устна 
проверка 

Гражданска 
защита. 



първа помощ 
9. Способи за 

прекратяване на 
горенето 
Защита на 
населението при 
бедствия, 
аварии и 
катастрофи; 
оказване на 
първа помощ 

упражнение 
и 
практическа 
работа  

• Знае правила за гасене на 
различни видове горящи 
вещества. 

• Познава правила за 
безопасно гасене при 
малки инциденти с 
различни видове 
пожарогасители. 

гасене на пожар с 
различни вещества и 
предмети,  
пожарогасители 

Дискусия, анализ, 
разучаване на 
правила, писане, 
анализ 
на проблемни 
ситуации. 

устна 
проверка 

Правила. 

10. Движение при 
намалена и 
ограничена 
видимост  
 
Безопасност и 
движение по 
пътищата 

нови знания • Изброява  
обективни и субективни 
фактори, влияещи на 
безопасността на 
движението по пътищата 
при намалена и ограничена 
видимост. 

• Взема правилни  
решения за действие при 
пътно-транспортна ситуация 
ва условията на намалена и 
ограничена видимост. 

Намалена видимост, 
ограничена 
видимост,  
правила за безопасно 
движение, 
пътно-транспортна 
ситуация 

Дискусия, 
проучване, 
аргументиране на 
позиция, писане, 
работа по 
проблемни 
ситуации. 

устна 
проверка 

Морални 
ценности. 

11. Движение при 
намалена и 
ограничена 
видимост  
 
Безопасност и 
движение по 
пътищата 

практическа 
работа 

• Изброява средствата  
и начините за регулиране 
на движението при 
намалена и ограничена 
видимост. 

• Разпознава зрителните 
илюзии напътя и следва 
правила за безопасно 
движение. 

пътни знаци,  
зрителни илюзии, 
безопасно поведение 
и движение 

Дискусия, 
проучване, 
аргументиране на 
позиция, писане, 
работа по 
проблемни 
ситуации. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Морални 
ценности. 

12. Тероризъм 
 
Превенция на 
тероризма и 
поведение при 
терористична 
заплаха; 
киберзащита 

нови знания • Познава различни 
видове терористични 
заплахи като отвличане, 
бомбена заплаха, 
атентат, кибератака и др. 

• Познава и следва 
правила за поведение 
при терористична атака. 

терористични 
заплахи и атаки, 
правила,  
действия за 
безопасност 

Дискусия, 
симулативни игри, 
работа в екип. 

устна 
проверка 

Тероризъм, 
правила. 

13. Здравословно 
хранене и 
поведение 

практическа 
работа 

• Разбира и обяснява 
основните принципи на 
здравословното хранене 
(правила на хранене) – 
приемане и усвояване на 

здравословно 
хранене,  
правила,  
режим на хранене, 
приготвяне на 

Дискусия, писане, 
проучване, 
планиране, 
приготвяне на 
здравословна храна. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Гражданско 
образование. 



храната, режим на 
хранене. 

здравословна храна 

14. Нова година  
 

Практическа 
работа 

• Оценява своята работа 
през изминалата година. 

• Участва в подготовката за 
празника, вкл. 
благотворителна акция. 

празник,  
оценка,   
пожелания,  
традиция,  
обичай,  
благотворителност 

Дискусия, 
обсъждане, писане, 
планиране, 
организиране и 
провеждане на 
благотворителна 
акция. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Подготовка 
за празник. 

15. Движение по 
хлъзгав път 
 
Безопасност и 
движение по 
пътищата  

Нови знания • Изброяват опасностите  
за пешеходците, 
велосипедистите и ППС при 
движение по хлъзгав път;  
• Определя на  
безопасна дистанция при 
хлъзгав път;  

• Формира умения за  
преминаване през 
кръстовища при хлъзгав 
кален и заледен път.  

хлъзгав път,  
пътни знаци,  
безопасно движение,  
спирачен път,  
реакции на водачи на 
МПС,  
коефициент на 
сцепление,  
безопасна дистанция  

Дискусия, писане, 
проучване, 
разучаване на 
правила, 
практическа работа 
с пожарогасител. 

устна 
проверка 

Безопасно 
поведение. 

16. Справедливостт
а 
 
Превенция на 
насилието, 
справяне с гнева 
и с агресията; 
мирно решаване 
на конфликти 

упражнение 
и 
практическа 
работа 

• Разбира значението на 
равенството, 
справедливостта и 
тяхното нарушаване в 
ежедневието. 

• Разбира, че при 
конфликти не се използва 
саморазправа и агресия. 

справедливост,  
агресия,  
равенство,  
конфликти,  
проблеми и решения 

Дискусия, 
проучване, анализ, 
писане, решаване на 
казуси. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Борба с 
агресията в 
училище. 

17. Двигателна 
активност 

упражнение 
и 
практическа 
работа 

• Описва и обяснява  
ролята и влиянието на 
физическите упражнения, 
различните спортове и 
туризма върху физическото 
развитие и състояние на 
човека. 

• Демонстрира умения  
за дневно, седмично, 
месечно, сезонно и годишно 
планиране на физическите 
дейности и упражнения. 

спорт,  
спортни игри,  
двигателна 
активност, 
състезания,  
здравословно 
поведение 

Дискусия, 
проучване, 

анализ, писане,  
организиране и 
провеждане на 
спортни игри и 
състезания. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Здравослов-
но поведение. 



18. Навяхване и 
изкълчване 
 
Защита на 
населението при 
бедствия, 
аварии и 
катастрофи; 
оказване на 
първа помощ 

нови знания • Разпознава видове 
навяхване и изкълчване. 

• Оказва първа помощ при 
навяхване и изкълчване. 

навяхване,  
изкълчване,  
първа помощ 

Проучване, 
дискусия, решаване 
на проблемни 
ситуации, 
упражнение 
по оказване на 
първа помощ, 
разучаване на 
правила. 

устна 
проверка 

Първа 
помощ. 

19. Демократично 
общество 
 
Толерантност и 
интеркултурен 
диалог 
 

нови знания • Оценява значението на  
равенството, сигурността и 
толерантността в 
обществения живот на 
страната. 
• Познава принципите за  
разделението на властите и 
за върховенството на закона 
и може да дава примери за 
тяхното следване и 
нарушаване. 

демокрация,  
равенство, 
сигурност,  
толерантност,  
върховенство на 
закона 

Дискусия, 
проучване, 

анализ, писане,  
симулативни игри, 
решаване на казуси. 

устна 
проверка 

Гражданско 
образование. 

20 Знам и мога 
 
Безопасност и 
движение по 
пътищата 

диагностика 
на 
резултатите 
от 
обучението 
по БДП 

• Показва знания от 
очакваните резултати по 
БДП за първия срок. 

 Решаване на 
тестови задачи. 

проверка с 
тестови задачи 
в края на 
първи срок 

Тестови 
задачи. 

21. Счупване. 
Първа помощ 
 
Защита на 
населението при 
бедствия, 
аварии и 
катастрофи; 
оказване на 
първа помощ 

нови знания • Разпознава  
счупване на кост при удар, 
сблъскване, падане или друг 
инцидент. 

• Познава и прилага  
правила за оказване на първа 
помощ при счупване на кост. 

счупване на кост, 
оказване на първа 
помощ 

Дискусия, решаване 
на проблемни 
ситуации, 
разучаване на 
правила. 

устна 
проверка 

Първа 
помощ. 

22. Безопасно 
движение през 
нощта 
Безопасност и 
движение по 
пътищата 

нови знания • Описва 
особеностите на 
движението през нощта. 
• Коментира 
опасностите за пешеходци 
и велосипедисти при 
движение през нощта 
дискутират последиците 
от неспазване на 

заслепяване,  
дневно и нощно 
зрение,  
видимост на 
цветовете през 
нощта, безопасно 
движение през нощта 

Решаване на 
тестови задачи. 

проверка с 
тестови задачи 
в края на 
първи срок 

Тестови 
задачи.  



правилата за безопасно 
движение през нощта. 

23. Безопасно 
движение през 
нощта 
Безопасност и 
движение по 
пътищата 

практическа 
работа 

• Реагира адекватно  
на типични опасни ситуации 
при движение през нощта. 

 

далтонизъм, острота 
и дълбочинност на 
зрението 

Решаване на 
тестови задачи. 

проверка с 
тестови задачи 
в края на 
първи срок 

Тестови 
задачи.  

24. 3 март 
 
 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 

практическа 
работа 

• Познава значими 
исторически примери за 
проява на толерантност 
между представители на 
различни културни 
общности. 

• Планира и организира 
дейности за отбелязване 
на националния празник. 

подготовка за 
празник,  
исторически 
примери,  
лично 
участие 

Дискусия, 
проучване,  
планиране и 
организиране на 
празник. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Гражданско 
образование. 

25. Европа и ние 
 
 

упражнение 
и 
практическа 
работа 

• Познава основните 
политики и отделни 
програми в България на 
Европейския съюз. 

• Разбира важността на 
европейската интеграция. 

европейска 
интеграция,  
проекти,  
фондове,  
обекти в България 

Дискусия, 
проучване, 
презентации. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Европейска 
интеграция. 

26 Приятели упражнение 
и 
практическа 
работа 

• Обяснява влиянието на 
групата, приятелите и 
съучениците върху 
личния избор и 
поведение. 

• Демонстрира умения за: 
отстояване на групов 
натиск и казване на „не“; 
споделяне. 

група,  
колектив,  
приятели,  
личен избор,  
отстояване на 
мнение и групов 
натиск 

Дискусия, решаване 
на проблемни 
ситуации, 
разучаване на 
правила. 

устна 
проверка 

 

27. Празник на 
училището 
 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 
 

практическа 
работа 

• Планира и организира 
участието на класа в 
празника на училището. 

• Умее да работи и 
сътрудничи в екип. 

• Проучва и патриотични 
факти за своето училище. 

празник,  
лично 
участие,  
финансово 
обезпечаване 
на план 

Дискусия, проучва- 
не, планиране и 
организиране на 
празник. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Подготовка 
за празник. 



28. Инициативност 
и 
предприемчивос
т 
 
 

нови знания • Разбира, че  
инициативността и 
предприемчивостта е важна 
ключова компетентност и 
политика на Европейския 
съюз. 

• Формира умения за  
работа по проект. 

 

инициативност, 
предприемчивост, 
находчивост,  
иновативност,  
организираност, 
мотивация 
и стремеж към успех, 
проект 

Дискусия, 
проучване, работа 
по проект, 
планиране, 
организиране, 
финансово 
обезпечаване. 

устна 
проверка 

Гражданско 
образование. 

29. Опазване на 
околната среда 
 

упражнение 
и 
практическа 
работа 

• Формулира практически 
мерки за подобряване на 
качеството на въздуха, 
водата и почвата и 
разработва проекти за 
опазване на чистотата им. 

• Разработва проект. 

екология,  
проект, 
личен принос,  
училищни 
инициативи 

Дискусия, анализ на 
факти, проучване, 
писане, работа по 
проект. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Здравно 
образование. 

30. Проблеми и 
решения 
 
Превенция на 
насилието, 
справяне с гнева 
и с агресията; 
мирно решаване 
на конфликти 

практическа 
работа 

• Дефинира основните 
права на детето и дава 
примери за документи, 
институции и 
организации, които ги 
гарантират. 

• Познава различни начини 
за преодоляване и 
решаване на проблеми в 
отношенията и 
дисциплината в училище. 

дисциплина,   
дискусия, 
обсъждане,  
споделяне,  
грешки,  
търпение,  
толерантност,  
взаимопомощ, 
екипност 

Дискусия, 
проучване, 
решаване на 
проблемни 
ситуации и казуси, 
писане, защита на 
позиция. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Гражданско 
образование. 

31. Денят на Земята практическа 
работа 

• Коментира възможни 
промени във 
всекидневното поведение 
и навици, които могат да 
доведат до намаляване на 
замърсяването на въздуха, 
водите и почвите. 

• Планира и организира 
лично участие в празника 
с екологична дейност. 

международен 
празник,  
съвместни 
инициативи, 
грижа за природата, 
„зелени идеи“, 
лично участие,  
общ принос 

Дискусия,  
планиране и 
организиране на 
празник, работа в 
екип. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Подготовка 
за празник. 

32. Корупция 
 
Превенция и 
противодействи
е на корупцията  
 

нови знания • Повишаване на  
възможностите за 
разпознаване на 
разновидностите на 
корупцията, както и на 
механизмите за 
реализирането им. 

 

корупция,  
видове и 
разновидности,  
поведение, насочено 
против корупцията,  
сигнал 

Дискусия, писане, 
проучване, делови 
игри. 

устна 
проверка 

Корупция и 
правила за 
противодейст
вие. 



33. Зависимости, 
здраве, 
перспективи 

нови знания • Описва и обяснява 
свойствата и 
въздействията на 
различните психоактивни 
вещества и тяхното 
съчетаване, върху 
различните възрасти в 
краткосрочен и 
дългосрочен план. 

• Спецификата на създаване 
на зависимост при 
различните психоактивни 
вещества. 

алкохол,  
наркотици,  
тютюнопушене, 
зависимости,  
безопасно поведение 

Дискусия, 
проучване, 
решаване на 
проблемни 
ситуации, анализ, 
писане, разучаване 
на правила. 

устна 
проверка 

Здравно 
образование. 

34. Тероризъм 
Превенция на 
тероризма и 
поведение при 
терористична 
заплаха; 
киберзащита 

нови знания • Познава различни 
възможности за заплахи и 
опасности от Интернет. 

кибератака,  
заплахи по интернет 
правила,  
безопасно поведение 

Дискусия, 
симулативни игри, 
проучване, 
рефлексия 
 

устна 
проверка 

Киберзащита. 

35. Христо Ботев 
 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 

практическа 
работа 

• Разширява своите знания 
за ценностите и заветите 
на Христо Ботев. 

• разбира значението на 
дейностите в полза на 
обществото. 

• планира и организира 
дейности за отбелязване 
на годишнина от смъртта 
му. 

отношение,  
патриотизъм,  
дейност в полза на 
обществото,  
работа в екип,  
последователност, 
празник,  
национална гордост,  
лично участие 

Дискусия, 
проучване, 
решаване на 
проблемни 
ситуации, анализ, 
писане, планиране и 
организиране на 
празник, дейност в 
полза на 
обществото. 

структури- 
рано 
наблюдение 

Гражданско 
образование. 

36. Знам и мога 
 
Безопасност и 
движение по 
пътищата 

диагностика 
на 
резултатите 
от 
обучението 
по БДП 

• Показва знания от 
очакваните резултати по 
БДП за втория срок. 

  проверка с 
тестови задачи 
в края на 
втори срок 

Тестови 
задачи.  

 
 
Разработил: …………………………………….. 
                               (Име, фамилия, подпис) 
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