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График на дейностите по групи за периода юни – септември 2019 г. 

 

 

Групи Дейности Дата и час на провеждане Място на провеждане Преподавател 

Допълнително 

обучение по 

Български език и 

литература 

Залог на глагола. 

Вид и време на глагола. 

Видове подчинени изречения. 

03.06.2019 г. – 14:15 часа 

11.06.2019 г. – 13:30 часа 

18.06.2019 г. – 13:30 часа 

Професионална гимназия 

по транспорт  и лека 

промишленост 

Бюлент Исмаилова 

Допълнително 

обучение по Физика и 

астрономия 

Механична работа, мощност и 

енергия. 

Механика на флуиди. 

Топлинно движение, температура 

и топлообмен. 

Топлинни процеси и машини. 

 

10.06.2019 г. – 14:20 часа 

11.06.2019 г. – 13:30 часа 

 

18.06.2019 г. – 13:30 часа 

25.06.2019 г. – 13:30 часа 

 

 

 

Професионална гимназия 

по транспорт  и лека 

промишленост 

Марияна Маринова 
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Допълнително обучение 

по Математика 

Рационални неравенства. 

Квадратни неравенства. 

Теорема на Питагор. 

Решаване на правоъгълен 

триъгълник. 

11.06.2019 г. – 13:30 часа 

14.06.2019 г. – 13:30 часа 

18.06.2019 г. – 13:30 часа 

25.06.2019 г. – 13:30 часа 

Професионална гимназия по 

транспорт  и лека 

промишленост  

Кабинет №2 

Николай Савов 

Допълнително обучение 

по Български език и 

литература 

„Разчитаме“ законов текст. 

Общуването в сферата на 

медиите. 

Текстовете в медийната сфера. 

Медийни жанрове – новина, 

коментар, интервю. 

03.06.2019 г. – 14:00 часа 

11.06.2019 г. – 14:00 часа 

 

18.06.2019 г. – 14:00 часа 

 

Професионална гимназия по 

транспорт  и лека 

промишленост  

 

Галина Дянкова - Георгиева 

Допълнително обучение 

по История и 

цивилизации 

Англия – ограничената 

монархия. Френският 

абсолютизъм. 

Френската революция. 

Просвещението. 

Индустриалната революция. 

Възраждането на българите. 

Раждането на свободна България. 

Пътят към голямата война. 

 

05.06.2019 г. – 14:30 часа 

 

12.06.2019 г. –14:30 часа 

 

19.06.2019 г. – 14:30 часа 

26.06.2019 г. – 14:30 часа 

 

Професионална гимназия по 

транспорт  и лека 

промишленост  

 

Билян Дъбев 
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Допълнително обучение 

по География и 

икономика 

 Религиозна структура на 

населението в света. 

Урбанизация. Съвременните /не/ 

решени проблеми на населението 

в урбанизиращ се свят. 

 

Енергия. Химическа 

промишленост. 

Транспорт. Туризъм в образи, 

места и маршрути. 

Световни и регионални 

организации. Регионалните 

държави от Запада до Изтока на 

Европа. 

 

03.06.2019 г. – 15:15 часа 

 

 

12.06.2019 г. –14:30 часа 

 

18.06.2019 г. – 15:15 часа 

 

26.06.2019 г. – 14:30 часа 

 

Професионална гимназия по 

транспорт  и лека 

промишленост  

Кабинет по география и 

икономика 

 

Тодор Тодоров 

Допълнително обучение 

по Български език и 

литература 

Речево поведение и 

комуникативна ситуация. 

Лексикални особености на 

българския книжовен език. 

Активна и пасивна лексика. 

Лексикални особености на 

българския книжовен език. 

Активна и пасивна лексика. 

 

10.06.2019 г. – 13:30 часа 

 

11.06.2019 г. –13:30 часа 

 

12.06.2019 г. – 15:15 часа 

 

Професионална гимназия по 

транспорт  и лека 

промишленост  

 

Галина Стоянова 
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Допълнително обучение 

по Химия и опазване на 

околната среда 

Основни оксиди и хидроксиди. 

 

Неметали от VI А група. 

 

Киселинни оксиди и сярна 

киселина. 

Неметали от V А група. Оксиди и 

азотна киселина. 

03.06.2019 г. – 14:15 часа 

 

11.06.2019 г. –14:15 часа 

 

13.06.2019 г. – 13:30 часа 

 

20.06.2019 г. – 13:30 часа 

 

Професионална гимназия по 

транспорт  и лека 

промишленост  

 

Галя Димитрова 

 


