
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

с учениците от I – VII клас, посветени на патронния празник на училището  

„Беронови дни“ - 14.03 – 25.03.2022 г. 

 

№ Мероприятие Участници Дата 

1. Откриване на десетдневието, посветено на патрона 

на училището. Мултимедийна презентация на тема 

„Живот и дело на д-р Петър Берон“ 

 

І –VII клас 

 

14.03.2022 г. 

2. „Моето училище“- конкурс за рисунка V- VII клас 14-18.03.2022  

3. Конкурс за написване на математическа приказка V клас 14-18.03.2022 

4.  „Виртуален и реален шахмат “ - турнир по шахмат ІV клас 

V- VII клас 

14-25.03.2022 

5. На чай с числото ПИ VI Б клас 14.03.2022 г. 

6. „Пазим традициите“- изложба на кукерски маски ІІІ клас 14.03.2022 г. 

7. Събиране на материали и снимки за живота на д-р П. 

Берон, изработване на табла, оформяне на кът на 

патрона 

І – VII клас 15.03.2022 г. 

8. Посещение в детския отдел на РБ „Гео Милев“- 

беседа, рецитал на стихотворения 

 

II клас 

 

15.03.2022 г. 

9 Посещение в детския отдел на РБ „Гео Милев“ – 

Монтана. Изготвяне на книжка „Животът и делото 

на д-р Петър Берон“ 

Ученици на 

допълнителна 

подкрепа 

15.03.2022 г. 

10. „(О)Познай Берон!“ -викторина на тема: Животът и 

делото на д-р Петър Берон  

първи кръг; 

втори кръг; 

 

V- VI клас 

 

 

15.03.2022 г. 

21.03.2002г. 

11. Математическо състезание „Беронови искри“ ІІ клас 16.03.2022 г. 

12. Състезание „Най-добър четец“ І клас 16.03.2022 г. 

13. Посещение в детския отдел на РБ „Гео Милев“ – 

Монтана на тема „Буквар с различни поучения” -

първият новобългарски учебник.  

Ученици от 

група за 

превенция на 

насилието и 

проблемното 

поведение 

16.03.2022 г. 

14. „Учим се от добрите съвети на П. Берон“- 

мултимедиен урок 

І клас 17.03.2022 г. 

15. Конкурс на тема „Скъпо училище, аз те виждам 

така“- съчинения, рисунки 

ІІ – ІV клас 17.03.2022 г. 



16. Състезание по вярно и красиво писане – препис на 

„Добри съвети“ от Рибния буквар 

ГЦОУД- І клас 

ІІ клас 

18.03.2022 г. 

17. „Математическа мозайка“- състезание VI Б клас 18.03.2022 г. 

18. Д-р Петър Берон – патрон на нашето училище – 

изложба на изработен лапбук 

ГЦОУД- ІV а, б  21.03.2022 г. 

19. В ролята на артисти: „Познай кой герой съм“- 

драматизация на изучени произведения – на гости в І 

клас 

 II клас 21.03.2022 г. 

20. Изложба на рисунки, на тема „Моето училище“ V- VII клас 21.03.2022 г. 

21. "Най-добър математик" - състезание V клас 21.03.2022 г. 

22. „Печели от знания“- състезание VII клас 22.03.2022 г 

23. Изложба на рисунки с координати на точки  VI клас 21.03.2022 г. 

24. „Достойни наследници на Берон“ – 

интердисциплинарно състезание в ІV а, б, в клас 

ІV клас 

 

22.03.2022 г. 

 

25. Препис на Рибния буквар VII клас  

26. „Горди сме с нашия патрон“ – рецитал 

 

ГЦОУД- I клас 

 

23.03.2022 г. 

27. „Метеорологичният атлас на д-р П. Берон"- 

географска викторина 

 

V клас 23.03.2022 г. 

28. „Аз съм наследникът“ – мини представление 

 

ІІІ клас 24.03.2022 г. 

 

 

 


