ГОДИШЕН ПЛАН НА УУС – 2022/2023 ГОДИНА

Месец октомври
1. 31.10. -Организиране на конкурс за най-оригинален костюм за празника Halloween
Месец ноември
2. 01.11. – Ден на народните будители
Изготвяне на проекти на тема „Народни будители”
3. 21.11. – Ден на Християнското семейство
Изготвяне на презентации
Месец декември
4. 19.12 – 23.12. – Седмица на Коледния дух
Организиране на конкурси,тържества,украси,коледни щафетни игри,коледен базар
Месец януари
5.Фолклорни празници през зимата
Представяне на презентации за Василовден,Ивановден,Йордановден,Антоновден и
Атанасовден
Месец февруари
6.Личността и делото на Васил Левски
Тържествено почитане паметта на Апостола на свободата,лъвски скок
7. 25.02. – Световен ден за борба с тормоза в училище (Ден на розовата фланелка)
Изработване и закачване на значки ,символизиращи толерантността
Месец март
8. 01.03. - Мартеницата – символ ,легенда и традиция
Изложба на мартеници,направени от учениците /Благотворителен базар/
9. 03.03. – Национален празник на България
Организиране на тържество по случай празника
Презентации и табла

10. 21.03. – Пролетта пристига
Засаждане на цветя за класните стаи
Изложба на пролетни пейзажи
Изготвяне на презентации,изложба
празнува”,рисунки на асфалт

на

рисунки

на

тема

„Училището

Месец април
12. 16.04. – Великден
Боядисване и изложба на великденски яйца
13.20.04. – Ден на книгата
Посещение в библиотеката
14. 22.04. - Световен ден на Земята
Конкурс за най-оригинална рисунка на тема „Земята и нейните богатства”
Презентации на тема „Земята-нашият общ дом”
Месец май
15. 09.05. – Ден на ученическото самоуправление
Презентация на тема „ 9 май –Денят на Европа”
16. 17.05. – Национален ден на спорта
Спортни състезания,щафетни игри
17. Ден на светите братя Кирил и Методий,на българската азбука,просвета и култура и
на славянската писменост
Организиране на тържество по случай празника
Изложба на рисунки
Месец юни
18. 01.06. – Международен ден на детето
Спортни игри,рисунки на асфалт
19. 02.06. – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България
Изготвяне и представяне на проекти и презентации за личността,творчеството и
революционната дейност на Христо Ботев

