
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

с учениците от І – VII клас, посветени на патронния празник – 2021 година 

 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

участници 

 

дата 

1.  Откриване на седмицата, посветена на патрона на 

училището.  

І – VII клас   

15.03. 2021 г. 

2.  Конкурс за рисунка на тема:”Аз обичам моето 

училище”. Подреждане на изложба. 

V-VII клас 15-

19.03.2021 г. 

3.  Състезание в класовете „Най-добър четец“ І, ІV клас 15.03. 2021 г. 

4.  Състезание „Познай героя и произведението” VI клас 15.03.2021 г. 

5.  Състезание „Познай героя и произведението” VII клас 16.03.2021 г. 

6.  Тържествен час на класа на тема: Д-р Петър Берон – 

патрон на нашето училище; презентация, беседа за 

делото и живота на д-р Петър Берон 

І – VII клас 16.03.2021 г. 

7.  Изработване на табла и кътове, посветени на делото и 

живота на Петър Берон. 

І – VII клас 16.03.2021 г. 

 

8.  Виртуално посещение на регионална библиотека „Гео 

Милев“ 

І клас 16.03.2021 г. 

9.   Състезание по английски език„Училищно ниво - 

Spelling Bee 2021“. 

VI клас 16.03.2021 г. 

10.  Математическо състезание „Беронови искри“ 

 

І, ІІ клас 17.03.2021 г. 

11.  Запознаване с „Рибния буквар“; четене на текстове от 

него 

ІV клас 17.03.2021 г. 

 

12.   Изложба на книжки с картинки, по зададен проект 

,,Декартова координатна система“. 

VI клас 17.03.2021 г. 

13.  Конкурс по краснопис „Като наниз от мъниста“ 

 

І, ІІ клас 18.03.2021 г. 

14.  Рисунка на тема: „Петър Берон и моето училище“ І, ІІІ  клас 

 

18.03.2021 г. 

 

15.  Изработване на лапбук за д-р П. Берон 

 

ІV клас 18.03.2021 г. 

16.  „Беронови искри“ – състезание пробна матура. Ще се 

проведе при присъствено обучение. 

VII клас 18.03.2021 г. 

17.  “Урок по родолюбие”- беседа за делото на Д-р Петър 

Берон. Прочит на „ Буквар с различни поучения“ 

V клас 18.03.2021 г 

18.  „По стъпките на Берон“ – изложба на ученически 

проучвания във връзка с най- редките животни на 

планетата 

VII клас 18.03.2021 г. 

 

 


