
    ОУ,,ЗАХАРИ СТОЯНОВ”  

          гр.Пловдив, ул.,,Коматевско шосе”№137, тел.032- 69-66-68 

                                                           e-mail:zs@ouzahari.eu 

ПЛАН – ПРОГРАМА 

за дейностите и мероприятията 

 по повод честване на 24 май,  

Мотото на това честване ще бъде: ,,И ние препрочитаме Вазов“, за да 

отбележим 170-годишнината от рождението на автора, възпял с най-хубавите думи 

българския език 

Дейности за седмицата 16 -22 май 2020г. 

 

Дейност Отговорници  Срок 

1. Краен срок за събиране на 

рисунки за 24 май. 

г-жа Янакиева 

г-жа Караиванова 

16 май 

2. Провеждане на часове по 

музика, в които да прозвучи 

Химна на Свети Свети Кирил 

и Методий и други подходящи 

за празника музикални творби. 

г-жа Балабосова 

класните ръководители на 

I, II и III класове 

по 

седмичната 

програма за 

час по музика 

 

3. Изготвяне на презентация, 

посветена на празника 

г-жа Янакиева 16 май 

4. Разглеждане на презентацията 

от комисията. 

комисията 17 май 

5. Изготвяне на поздравителен 

адрес до учениците на ОУ 

,,Захари Стоянов“ от името на 

целия педагогически екип. 

г-жа Карагьозова 

г-жа Нешева 

16 май 

6. Изготвяне на официална 

покана до родителите за 

открит час по повод празника. 

Всеки класен ръководител ще 

бъде домакин на гостуващите 

родители. 

г-жа Карагьозова 

г-жа Нешева 

16 май 

7. Раздаване на подходящи 

стихотворения от Вазов, с 

които ще се осъществи кратък 

рецитал на ученици от всеки 

клас и паралелка. 

г-жа Карагьозова 

г-жа Караиванова 

класните ръководители 

избират рецитатори от 

своите класове 

16 май 

8. Публикуване на поканата до 

родителите във Фейсбук 

г-жа Караиванова 21 май 



страницата и сайта на 

училището. 

9. Подбор на снимки от честване 

на празника в минали години. 

г-жа Нешева 

г-жа Иванова 

16 май 

 

Дейности за 22 май 2020г. 

Дейност Отговорници  Срок 

1. Публикуване на 

поздравителния адрес до 

учениците на ОУ ,,Захари 

Стоянов“ от името на целия 

педагогически екип. 

       г-жа Караиванова 22 май 

преди 9:00ч 

2. Публикуване на снимки от 

миналогодишни чествания на 

24 май – спомен от празничния 

ден. 

г-жа Караиванова 

 

22 май преди 

9:00ч. 

3. Провеждане на час, посветен 

на празника 

 класните  ръководители   извънреден 

час с начало 

9:00 на 22 май 

в класните 

стаи час на 

класа на 

всеки клас  

4. Химнът на Свети Свети Кирил 

и Методий да зазвучи за 

откриване на часа. 

г-жа Балабосова ще 

подготви един и същи 

вариант с линк отYoutube 

 

класните ръководители 

9:00 на 22 май 

в класните 

стаи час на 

класа на 

всеки клас 

5. Кратък рецитал с Вазови 

стихотворения по класове и 

пред родители – гости на часа 

на класа. Класните 

ръководители да подготвят 

кратко представяне на повода 

да се отдаде почит към Вазов в 

този ден. 

класните ръководители 9:00 на 22 май 

в класните 

стаи час на 

класа на 

всеки клас 

6. Излъчване на презентацията, 

посветена на празника. 

класните ръководители  след рецитала 

7.  След учебния ден  - 

публикуване на рисунките във 

Фейсбук страницата и сайта на 

училището. 

г-жа Караиванова 

 

22 май 

 

 


