
График 

за допълнителни занимания в седмиците за проектни дейности 

за периода 01.06. – 23.06.2021 г.  

на IIIб клас 

 

 

 

Класен ръководител:  Диана Великова 

 

№ Дата Час Дейности и място за провеждане 

1. 01.06.2021 8.00 – 12.00 Спортен празник в парк Дружба, отбелязване  Деня на детето. 

2. 02.06.2021 8.00 – 12.00 Поднасяне цветя на паметника на Христо Ботев. 

3. 03.06.2021 8.00 – 12.00 Посещение изложба  „Природа в риск“ в  РИОСВ , В. Търново. 

4. 04.06.2021 8.00 – 12.00 Книжки за лятото – посещение на детския отдел читалище Искра. 

5. 07.06.2021 8.00 – 12.00 Програма „Приятели с водата“ :  Основни правила за водна 

безопасност, парк Дружба. 

6. 08.06.2021 8.00 – 12.00 Играта с огън е опасна, посещение на РС „Пожарна безопасност и 

защита на населението“  – В. Търново . 

7. 09.06.2021 8.00 – 12.00 Програма „Приятели с водата“ :  Безопасност в и около дома, парк 

Дружба. 

8. 10.06.2021 8.00 – 12.00 Маратон за герои – съвместна дейност със студенти от  ПФ при 

ВТУ. 

9. 11.06.2021 8.00 – 12.00 Маратон за герои – съвместна дейност със студенти от  ПФ при 

ВТУ. 

Програма „Приятели с водата“ : Безопасност на басейни и водни 

паркове, парк Марно поле. 

10. 14.06.2021 8.00 – 12.00 Програма „Приятели с водата“ : Безопасност на плажа. 

Безопасност във вътрешни водоеми, парк Н. Габровски. 

11. 15.06.2021 8.00 – 12.00 На гости при старите майстори – посещение на хана Хаджи 

Николи, Самоводскаа чаршия. 

13. 17.06.2021 8.00 – 12.00 Животът на българите през Възраждането –  по ул.Гурко и 

посещение на музей „Сарафкина къща“. 

14. 21.06.2021 8.00 – 12.00 Програма „Приятели с водата“ : Основни правила за поведение 

при воден инцидент. Връчване на грамоти за успешно обучение по 

програма „Приятели с водата“, парк Дружба. 

15. 22.06.2021 8.00 – 12.00 Знания за миналото ни – посещение на Археологически музея и 

музей Възраждане и Учредително събрание, В.Търново . 

16. 23.06.2021 8.00 – 12.00 Закриване на проектната дейност , посещение на парк Асеневци. 

  

                                                                                       


