Училищен празничен календар 2021/2022 г.

Септември

Месец

Тема

Съдържание

Инициативи свързани с
опазване живота и

Продукт

училище"

"Светофар"

запознаване с

Срещи за
Класни

приемане на

ръководители

училищния
правилник

училищния правилник

Октомври

Инициативи свързани с
"Есенно почистване"

"Миленински

организиране на

Табла за

пространствата в

информация,

училище и двора,

"стена" на ІV "а"

създаване на кътова за

клас

Класни
ръководители и
госпожа Еми

игра и отмора

Ноември

С родителите

Събитие

Училищен

здравето на учениците,
"Добре дошли в

Организатори

съботник" за
облагородяване
и подреждане на
двора - есенно
почистване

Първо общо
събрание на
учениците

"Ден на народните
будители",
представяне на ІV
"в" клас
25.10-29.10.2021 г.

Проекти

Ден на

посветени на

християнското

Инициативи свързани

татковците,

семейство -

"Месец на значимите

със значимите мъже в

батковците,

Класни

за децата ни мъже в

живота на децата и

дядовците,

ръководители и

училище"

тяхното присъствие в

вуйчовците и

госпожа Люси

училище

чичовците, които

представяне на ІV

обичаме, стена на

"б" клас

ІV "б" клас

19.11.2021 г.

Празници с
татковците

посещение на
манастир "Св.
Пророк Илия",

"бабелиета" за

Декември

Писма "Какво ще
Коледни песни,
"Коледни празници"

подаря на Дядо

репетиции за Коледния Коледа?", стена
спектакъл

на всички
класове

изработване на
Класни

реквизит,

ръководители и коледни сладки, "Коледен спектакъл"
господин

баници с

Влади

късмети и

20.12-23.12.2021 г.

продукти за
Коледния базар

Януари

Подготовка на

"Да прогоним злите

Класни

училищен

Изработване на

ръководители,

карнавал

кукерски маски,

учителите по

проект "Кого ще

изобразително

помоля за

изкуство,

прошка?", стена

музика и

на ІII "б" клас

хореография и

сили" - сурвакари и
кукери

Изработване на

Училищен карнавал,
представяне на ІII
"б" клас

госпожа Ради
Поща на

Февруари

Валентинки,
Инициативи посветени проект "С кой

Учителите по

"Месец на

на толерантността и

известен учен

изобразително

приятелството"

мирното съвместно

бих искал да

изкуство, и

съществуване

бъда приятел?",

госпожа Дима

стена на ІV "а"
клас

приятелството,
"бабелиета" за
изработване на
мартеници

представяне на ІV
"а" клас

"Месец на жените в

Инициативи свързани

Празници с

училище"

със значимите жени в

майките, бабите,

живота на децата и

каките, вуйните

тяхното присъствие в

Март

училище

Проекти

и лелите

посветени на

Отбелязване на
мартенските
празници и

майките, каките,

Националния

бабите, вуйните и

празник на България

лелите, които

с представяне на ІІІ

обичаме, стена на Учителите по
ІІІ "а" клас
човек и

"а" клас, посрещане
на пролетта сред
природата

общество и
госпожа Ваня
"Голямото четене"

Инициативи посветени
на четенето

"Приказка без край" проект "Приказка
за нас", стена на

Април

ІІ "а" клас
"Великден"

Инициативи посветени Великденски
на Великден

украси, стена на
ІІ "б" клас

Учителите по
български език
и литература и
госпожа Деси

представяне на ІІ "а"
"Миленински

клас

съботник" за
облагородяване
и подреждане на

Учителите по
изобразително

двора - пролетно "Великден" почистване

представяне на ІІ "б"

изкуство и

клас

госпожа Силвия

18.04-21.04.2022 г.

"Моето училище"

Май

проект "Моето

Класните

24 май - празник на

Инициативи посветени училище", стена

ръководители

екскурзии и

училището,

на радостта от ученето

на първите

на първи клас и походи

представяне на

класове

всички учители

първите класове

екскурзии и

1 юни - Ден на

походи

децата,

Юни

необикновено
"Месец на

Зелени училища и

четвъртокласниците" учене сред природата

проект

Класните

връчване на

"Благодаря",

ръководители

удостоверенията за

стена на

на четвъртите

завършен І, ІІ, ІІІ

четвъртите

класове и

клас;

класове

всички учители

15 юни изненадващо
връчване на
удостоверенията за

