МЕРОПРИЯТИЯ
в ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана
посветени на Патронния празник
през учебната 2018/2019 г.

№
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Мероприятие
Турнир по футбол
Откриване Седмица на математиката
Украса на коридора на ІІ етаж:
 Попълване на математическа кръстословица с
ученици V – VІІ клас
 Изложба на проекти по математика направени от
учениците V – VІІ клас.
Пи състезание
Откриване на десетдневието, посветено на патрона
на училището.
Посещение на експозиционната зала на РИМ,
Михайловата къща и Лапидариума в Монтана
Открита практика по математика – II А клас; г-жа
Ели Драгиева
Състезание „Кубчето Рубик”
Посещение на експозиционната зала на РИМ,
Михайловата къща и Лапидариума в Монтана
Математическо състезание „В чудния свят на
математиката”
 Награждаване на победителя от конкурса за
написване на математическа приказка - V клас
Математическо състезание „Беронови искри“
Математическа щафета
На чай с числото ПИ
Награждаване победителите в състезанията и
конкурсите:
 Математическа щафета
 Фотоколаж на тема „Монтана през погледа на
математиката” - VІ клас
 Видеоклип на тема „Математиката в живота” –
VІІ клас

Участници
V – VІІ клас

Дата
13.02.2019 г. –
20.03.2019 г.

V – VІІ клас

11.03.2019 г.

VІ клас

11.03.2019 г.

I и II клас
учителите

11.03.2019 г.
12.03.2019 г.

V – VІІ клас

12.03.2019

III - IV клас

13.03.2019 г.

V клас

13.03.2019 г.

I – IV клас
V – VІІ клас
VІ клас

14.03.2019 г.
14.03.2019 г.
14.03.2019 г.

V – VІІ клас

15.03.2019 г.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

V - то Математическо състезание „Беронови искри”
Рисунка на тема „Моето училище“
Открита практика по компютърно моделиране – III А
клас; г-жа Н. Иванова
Състезание по Английски език „Spelling Bee”
„Моят град Монтана“- посещение в РБ, отдел
краезнание; презентация
Нашият патрон – д-р Петър Берон – тържествен час
на класа; изработване на табла, оформяне на кът на
патрона
Състезание „Обичам българския език”
„Моят град Монтана“- презентация в Регионалната
библиотека
Състезание „Аз пиша вярно и красиво“
„Аз обичам родния език“ – състезание по български
език
Заедно за по-безопасен Интернет
„Моят град Монтана“ – презентация в Регионалната
библиотека
Състезание „Най-добър четец в класа“
Състезание по Български език и литература
„Успяваме, защото четем!”
„Огоста разказва...“ – поход до Античната крепост,
беседа от археолог от РИМ
Съвременни български поети - съвместно
мероприятие с РБ „Гео Милев”
Учебна еднодневна екскурзия до гр. София на
учениците V – VІІ клас с посещение на
Историческия и Военно – историческия музей

VІІ клас
I – IV клас
учителите
V – VІ клас

15.03.2019 г.
15.03.2019 г.
18.03.2019 г.
18.03.2019 г.

I и II клас

19.03.2019 г.

I – VІІ клас

19.03.2019 г.

V клас

19.03.2019 г.,

III клас

20.03.2019 г.

I и II клас

20.03.2019 г.

IV клас

20.03.2019 г.

V – VІІ клас

20.03.2019 г.,

IV клас
I – III клас

21.03.2019 г.
21.03.2019 г.

VІІ клас

21.03.2019 г.

I – IV клас

22.03.2019 г.

V – VІІ клас

22.03.2019 г.

V – VІІ клас

22.03.2019 г.

