
 

МЕСЕЦ  МАЙ -  2021  

 
 

1. Честване на празници през месец май 2021г. – в неприсъствена, електронна среда: 

 

- Девети май – ден на Европа 

Срок: 07.05.2021г. радиопредаване 

Отг: Кр. Христова, В. Чолакова 

- 24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност 

  Срок: 21.05.2021 г.  радиопредаване 

  Отг: Кр. Николова, Б.Дочева 

                Ан. Атанасова  

 

2. Патронен празник на ОУ “Цар Симеон I“    

                Срок: 11.05.2021 г. 

                Отг: Г. Ненова, М. Цонева  

90 години  - учим, творим и мечтаем 

Празнична секция на сайта на училището  (ousimeon.com): 

- Поздрави 

- Виртуален юбилеен концерт – линк 

- Юбилеен училищен вестник 

- Ученическо творчество: 

 Рисунки 

 Литературни творби 

 Презентации 

 

3. Забавно четене с учениците от ГЦО – трети клас 

             Срок:10.05.2021 г.13,30 ч. по групи 

             Отг: Г. Лазарова, Ив. Христова,  

             М. Енева 

 

4.  Международен ден на предизвикателството 

Срок: 09.05.2021 г. 

Отг: Ив. Якимова, Св. Димитрова 

С. Павлова 

 

5. Проект: „Приказни вълшебства „Здравей, първи клас!“ – тържество за завършване на проекта 

             Срок:31.05.2021 г. 

             Отг: Д. Милкова ПГ 

 

6. Изложби: 

- „Пиша вярно и красиво“ 

              Срок:17-21.05.2021 г. 

              Отг: учители в ГЦО – втори клас 

- Макети от проекти на космически кораби 

              Срок:31.05.2021 г. 

              Отг: В. Рулева 

 

- Тела, съдържащи еднакви триъгълници – седми клас 

              Срок:31.05.2021 г. 

              Отг: Ир. Стойкова 

- В света на математиката – шести клас 

              Срок:28.05.2021 г. 

               Отг: Ив. Илиева 

- „От сметалото до суперкомпютъра“ – пети, шести, седми клас 

              Срок:31.05.2021 г. 

              Отг: Ив. Илиева, Ир.Стойкова 

               М. Кръстева, Св. Димитрова 

 



7.     Кариерно ориентиране – седми клас: 

- Запознаване на родителите и учениците с виртуалната панорама на професиите и 

профилите чрез фейсбук страница „Виртуална панорама на професиите и профилите в 

средното образование – Варна“, рубрика „Кандидатстване след 7 клас – Често задавани 

въпроси“ http://cko-varna.bg/  
                                                                                                                  Срок: 28.04.2021г. 

                                                                                                 Отг: кл.ръководители VII кл.,  

                                                                В.Цонева                                   

- Индивидуално консултиране  

 

                                                                                                                 Отг: кл. ръководители VІІ клас,  

                                                                                                                  В.Цонева  

 

8. Участие на ученици от пети-седми клас в Национални и Международни конкурси – изобразително 

изкуство - по график  от националния календар. 

           Срок: по графика 

                                                                                                               Отг: Т. Ненкова 

 

 

             

 

 

http://cko-varna.bg/

