
Месец май 2020г. - месец на образованието - ОУ“Проф. Ив. Батаклиев” Пазарджик 

Дейност Срок  Място  Отговорник  

ПРОЕКТ „ Моето семейство в 

извънредно положение”  

Ученици от 5 а,б,в,г,д 

15 май  Н. Кръстанова 

Донка Тряскова 

ПРОЕКТИ „ И ний сме дали нещо на 

света” и „ 24 май – преди и днес” 

„Виртуално шествие на талантите” 

Ученици от 5 а,б,в,г,д 

24 май сайт на 

училището  

Н. Кръстанова 

Донка Тряскова 

Изготвяне на презентации "Темата 

за силата на знанието , представена 

в гл. Радини вълнения" /Ив. Вазов - 

"Под игото"/.Ученици от 6 а,б,в,г 

22 май сайт на 

училището  

Аделина 

Симитчиева 

Силата на знанието /текстове, 

рисунки/ Ученици от 6 а,б,в,г 

22 май сайт на 

училището  

Аделина 

Симитчиева 

Екипна работа - виртуална книга 

"Най-хубавата книга"- стихове за 

езика" 

Ученици от 6 а,б,в,г 

22 май  Аделина 

Симитчиева 

Литературна работилница 

"Българският език в стихове" 

Ученици от 7 а,б 

22 май  Катя Митрева 

Писане на есета  на тема: "Магията 

на родното слово" и "Красотата и 

творческата мощ на българския 

език" 

Ученици от 7 в,г, д 

22 май 

10:30 часа 

Четене в 

електронна 

среда на най-

добре 

написаните 

есета 

Пенка Георгиева 

Съвместно изпълнение на 

емблематични български песни в 

електронна среда   

Ученици от 6 клас 

24 май 

11:00 часа 

  Google Meet 

 

линк за сайта 

на училището 

Лала Джамалян 

Виртуална изложба на рисунки на 

тема: „24 май - ден на българската 

просвета и култура“  на учениците 

от 5-7 клас 

22 май  

13:00 часа 

сайта на 

училището 

Каменска 

Виртуална изложба от изработени 

венци с различни материали от 

учениците от 5 клас. 

22 май  

13:00 часа 

сайта на 

училището 

Панкева 

Проект на тема : „Математиката в 

моето име“. Указания: 

1.С буквите от вашето име 

напишете математически термини 

2.Направете кратко представяне на 

тези термини 

Ученици от 5 клас 

20 май  Вера Стоилова 

Подготовка и провеждане на 

пробен изпит по математика в 

електронна среда 

7 клас 

16 май  Ю. Мичева  

М. Сотирова 



Участие на учениците от 5 до 7 

клас в проекти по следните теми: 

❖ „Музеят – пазител на 

българската културна 

идентичност“ 

❖ „Читалището – 

съкровищница на 

книжовност и споделена 

духовност“ 

❖ „Миниатюри и стенописи от 

средновековните писмени 

образци“ 

❖ „Средновековните книжовни 

школи – родоначалници на 

българската книжовност“   

24 май  ЕКК „Природни и 

обществени науки“ 

Украса на порталната врата на 

училището  

24 май  Ж. Хаджийска 

Д. Зеленогорова 

Изготвяне на електронна книга 

“Българската азбука - приказка 

за грамотността, грамотността, 

мисълта и науката като “слънце” 

с презетации, съчинения, 

рисунки и изпълнения на 

ученици от начален етап 

Ученици от 1, 2, 3 и 4 клас 

 

20 май Сайт на 

училището 

В. Маратилова 

Т. Горчева 

 


