
ГРАФИК 

за работата на учениците от IIIв клас 

за периода 01.06.2021 г. - 23.06.2021 г. 

 

 

 

Класен ръководител: Галина Чолакова                                

 

Време на провеждане от 08.00ч. до 12.00ч. 

 

 Дата                                            Тема/място на провеждане 

01.06 -   Спортен празник. /Място на провеждане –парк „ Дружба”, училищен двор/ 

02.06 -   Работа по проект „ Приятели на водата”. Спортни игри-парк „Дружба”,   

              училищен двор. 

03.06.-   Работа по проект „ Приятели на водата”. Спортни игри-парк „Дружба”,  

              училищен двор. 

04.06.-   Работа по проект „ Приятели на водата”. Спортни игри-парк „ Дружба”,  

              училищен двор. 

07.06-    Работа по проект „ Приятели на водата”. Спортни игри-парк „Дружба”,  

              училищен двор. 

08.06-    Работа по проект „ Приятели на водата”. Спортни игри-парк „ Дружба”. 

09.06-    Работа по проект „ Приятели на водата”. Спортни игри-парк „ Дружба”. 

10.06-    Работа с ученици със значителни пропуски в знанията си през учебната година.                   

              Разходка по улица „ Гурко”. 

11.06-    Работа с ученици със значителни пропуски в знанията си през учебната година.  

             „ Аз рисувам моя роден град” – Занимания по Изобразително изкуство ; Място  

             на провеждане-улица „ Гурко”. 

14.06-   Работа с ученици със значителни пропуски в знанията си през учебната година.  

             Разходка до паметник „ Асеневци”. 

15.06-   Работа с ученици със значителни пропуски в знанията си през учебната година.  

            „ Янтра тече и разказва” –занимания по Изобразително изкуство; Място на  

             провеждане- Художествена галерия „ Борис Денев” . 

16.06-   Работа с ученици със значителни пропуски в знанията си през учебната година.   

             Фотоконкурс на тема : „ Единият в реката паднал,а другият-с небето слят.”             

             Място на провеждане –Интерхотел „ Велико Търново”. 

17.06-   Работа с ученици със значителни пропуски в знанията си през учебната година.  

             Разходка до Света гора. 

18.06 -  Работа с ученици със значителни пропуски в знанията си през учебната година                

            Спортни игри .Място на провеждане : парк „ Габровски”. 

21.06-   Пикник в местност „ Ксилифор”. 

22.06-   Работа с ученици със значителни пропуски в знанията си през учебната година.  

             Посещение на РИО –Велико Търново. 

23.06-  Посещение на крепостта „ Царевец”. 

 

                            

 

 

 


