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училище - škola

клас - razred

чин- školska klupa

дъска - ploča

библиотекар/ка - knjižničar/ka

фискултурен салон – sportska dvorana

обядват - ručati

охрана – čuvar, sigurnost

любим предмет - omiljeni predmet

директор – direktor, ravnatelj

игри – igre, sportske igre

кабинет на директор - ured ravnatelja

учебнии часове - nastavni sati



кабинет по музика – učionica glazbe

компютерен кабинет – učionica sa računalima

лекарски кабинет - doktorova ordinacija

директорски кабинет - kabinet ravnatelja

учителска стая - zbornica

класна стая - učionica

ученици - učenici

учители - učitelji

директор - ravnatelj

библиотека - knjižnica

лекар - doktor

чистач - čistač



център - centar

храм – hram, crkva, katedrala

човекът и обществото - čovjek i društvo

химн - himna

природа - priroda

исторически - povijesne

забележителности - znamenitosti

сгради - zgradi

управление - upravljanje

околен свят - okoliš

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sofia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


България – Bugarska

родина – domovina

знаме - zastava

герб - grb

София - Sofija

столица – glavni grad

Сердика - Serdika

Средец - Sredec

стопански

културен - kulturni

научен - znanstveni

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sofia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


природни обект - prirodni objekt

обществени обекти - javne stranice

пътя до училище - put do škole

полицейско управление - policijska postaja

болница - bolnica

кметство - gradska vijećnica

общество - zajednica

стадион - stadion

парк - park

околен - okolnim

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sofia
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стъкло - staklo
получаване – primanje
суровини - sirovine
обикновено - obično
прозоречно – prozračno, transparentno
стъклена вата – staklena vata
химия - kemija

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sofia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Školovanje u R. Bugarskoj

1. клас – prvi razred OŠ
2. клас – drugi razred OŠ
3. клас – treći razred OŠ
4. клас – četvrti razred OŠ
5. клас – peti razred OŠ
6. клас – šesti razred OŠ
7. клас – sedmi razred OŠ
8. клас – osmi razred OŠ

9. клас - prvi razred SŠ
10. клас - drugi razred SŠ
11. клас - treći razred SŠ
12. клас - četvrti razred SŠ

• https://ucha.se/watch/4009/moeto-uchilishte

https://ucha.se/watch/4009/moeto-uchilishte


НГПИ „Свети Лука“ – София

НГПИ „Свети Лука“ – София е създадено като Занаятчийско училище през 1953 г. След това е преобразувано в 

Техникум по художествени занаяти. През 1975 г. става Средно специално художествено училище за приложни изкуства, а 

през 2009 г. - Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ – София.

В училището се обучават ученици в осем специалности: „Художествена тъкан“, „Рекламна графика“, „Пространствен 

дизайн“, „Силикатен дизайн“, „Детски играчки“, „Художествена дърворезба“, „Художествена обработка на метали“ и 

„Моден дизайн“. Изучават се рисуване, живопис, скулптура, история на изкуството, компютърна графика.

Гимназията е носител на международната награда „Платинена звезда“ – Мадрид 1999 г., както и на наградата на 

Съвета на европейската научна и културна общност „Златна книга“. НГПИ „Свети Лука“ – София е гимназия с история, с 

утвърден авторитет сред художествените училища и национална културна институция. Преподавателите в училището са 

изявени български художници с богати творчески биографии.

НГПИ "Св. Лука" е удостоена с грамота на Министерството на културата за принос в развитието на българската култура и 

образование и по случай 60 години от нейното основаване.



ON LINE
100 учебни творби в изложбата
ДИСТАНТНА ТОЧКА
март - април 2021

https://ngpisvetiluka.com/mart.html
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