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„Славейкови дни“ 

Програма, посветена на  празника на ОУ 

„П.Р.Славейков“ - Ямбол 

 

1. Слава вам, будители народни! – есе на тема „Будителите днес“  

Участват: ученици от 5-7 клас 

    До  28.10.2020 г. 

    Отг: Учители по БЕЛ    

2. „Славейков – будителят“  - час, посветен на Петко Славейков 

Участват: Учениците от 1-7 клас 

 До 29.10.2020 г.  

Отг: Класни ръководители 

3.Слава вам, будители народни!    -  29.10.2020г.     

/отбелязване Деня на народните будители с възрожденски песни/     

 Отг. М. Александрова, А. Александров, М. Бянов                                                                                            

4.  „Искам да зная, да мога, да бъда!” – математическо състезание  

Участват: Ученици от 7 клас – 12.11.2020 г. 

                                                             Отг. Р. Димитрова 

 

5. Историческо състезание, посветено на живота и делото на П. Р. 

Славейков   

 Участват: Ученици от 6 „б“  клас - 10.11.2020                                                        

                                             Отг.  Д. Анастасова 

 

6. Фото изложба на Славейковото школо в Трявна 

                                                 Фоайе – 3 етаж - 09.11-14.11.2020 г. 

                                               Отг.  Сн. Василева 

 

7.  Проект „ Славейковото творчество през погледа на учениците“ 

 Пословиците и поговорките на П.Р.Славейков – постери, рисунки , 

сборник  

Участват: ученици 5 - 7 клас                                        
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  Готварските рецептите на П.Р.Славейков,  представени  творчески  

Участват: ученици 1-4 клас                                 

                                                           До  13 ноември 2020 г. 

Отг.:  Класни ръководители 

8. Конкурс за детска рисунка „Пчелица“ с участието на деца от детските 

градини –  до 13 ноември 2020 г. 

Отг.: Класни ръководители на 4 клас 

9. Спортен празник  

 “Бързи, смели, сръчни“  - щафетни игри по класове -  13.11.2020 г. 

Участват: Ученици от 2 – 4 клас   

                                 Отг. Г.Георгиев, Пл.Шопова, К. Великов и класни 

ръководители 

 Футбол на големи врати– 13.11.2020 г. 

Участват: Ученици от 5 - 7 клас  

                                            Отг. Г.Георгиев, Пл.Шопова, К. Великов 

10. Награждаване на ученици, представили достойно ОУ „П.Р.Славейков“ 

– Ямбол на олимпиади, състезания, конкурси-  13.11.2020г 

Отг. М. Александрова, инж.Галина Пенева 

 

 

Забележка: Всички инициативи, посветени на празника на ОУ 

„П.Р.Славейков“ се провеждат при  строго спазване на 

противоепидемичните мерки в извънредната ситуация , породена от 

Ковид -19 без струпване на деца и учители в класни стаи или на 

открито. При промяна на ситуацията – с готовност да се проведат он 

лайн. 


