
 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, с. ЦАЛАПИЦА, общ. “РОДОПИ” 
ул. “Ст. Стамболов” № 34, тел: 03149/22-57, e-mail: oyp.h@abv.bg 

                                                     

Утвърдил : Соня Челибашка  

Директор на ОУ „Паисий Хилендарски“ 

 

ГРАФИК 

за организацията на дните от 01.06.21 г. до 23.06.21 г. за учениците от III. клас 

 

от 1.06.21 г. до 4.06.21 г. 

Ден от 

седмицата 

Компенсиране на 

пропуските в знанията и 

уменията на учениците, 

които срещат 

затруднения в 

обучението 

Час на 

провеждане 

Занимания по интереси 

 

Час на 

провеждане 

Място на 

провеждане 

Вторник - 

1.06.2021 г. 

Български език и 

литература 

Математика 

9.00 - 10.30 ч. 1 юни – Ден на детето, ден на усмивките, ден на 

щастието 

10.30 – 12.00 ч. Класна стая 

Двора на 

училището 

 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. 

Сряда – 

2.06.2021 г. 

Български език и 

литература 

Човекът и природата 

9.00 - 10.30 ч „Денят на Ботев“ – екипни проекти 10.30 – 12.00 ч Класна стая 

Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. 
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Четвъртък -

3.06.2021 г. 

Математика 

Човекът и обществото 

9.00 - 10.30 ч Подвижни игри 10.30 – 12.00 ч. Класна стая 

Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. 

Петък – 

4.06.2021 г. 

Клуб „Дигитален свят“ - 

Занимания по интереси по 

Наредба за 

приобщаващото 

образование   

10.30 – 12.00 

ч. 

Екскурзия с учебна цел – посещение на 

Библиотека на с. Цалапица 

12.00 – 13.00 Компютърен 

кабинет 

Читалище 

„Светлина“ 

от 8.06.21 г. до 11.06.21 г. 

Понеделник- 

7.06.2021 г. 

Български език и 

литература 

Математика 

9.00 - 10.30 ч  „Слънчев часовник“ 10.30 – 12.00 ч. Класна стая 

Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. 

Вторник- 

8.06.2021 г. 

Математика 

Човекът и природата 

9.00 - 10.30 ч  Народна топка. Футбол. 

 

10.30 – 12.00 ч. Класна стая 

Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. 

Сряда – 

 9.06.2021 г. 

Български език и 

литература 

Човекът и обществото 

9.00 - 10.30 ч  Изрязване. Апликиране. 

 

10.30 – 12.00 ч. Класна стая 

Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

 

Математика 9.00 - 10.30 ч „Гатанки на открито“,  10.30 – 12.00 ч. Класна стая 
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Четвъртък- 

10.06.2021 г. 

Български език и 

литература 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Петък – 

11.06.2021 г. 

Екскурзия с учебна цел – 

Крумово – Араповски 

манастир 

   По маршрут: 

Цалапица – 

Крумово – 

Асеновград-

Цалапица 

от 14.06.21 г. до 18.06.21 г. 

Понеделник- 

14.062021 г. 

 Български език и 

литература 

 Математика 

9.00 - 10.30 ч Рисунка на земя с тебешир, 

 Спортни игри 

10.30 – 12.00 ч. Класна стая 

Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. 

Вторник – 

15.06.2021 г. 

Математика 

Човекът и природата 

9.00 - 10.30 ч „Червената шапчица“ -драматизация  10.30 – 12.00 ч. Класна стая 

Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. 

Четвъртък- 

17.06.2021 г. 

Клуб „Дигитален свят“ - 

Занимания по интереси по 

Наредба за 

приобщаващото 

образование   

9.00 - 10.30 ч Ден на народната песен  Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

от 21.06.21 г. до 23.06.21 г. 

Понеделник- 

21.06.2021 г. 

Български език и 

литература 

9.00 - 10.30 ч „На листа ръката си очертай, животинче си 

нарисувай и играй!“ 

10.30 – 12.00 ч. Класна стая 



 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, с. ЦАЛАПИЦА, общ. “РОДОПИ” 
ул. “Ст. Стамболов” № 34, тел: 03149/22-57, e-mail: oyp.h@abv.bg 

 Математика Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Вторник- 

22.06.2021 г. 

Български език и 

литература 

Човекът и природата 

9.00 - 10.30 ч. „Бързи, смели , сръчни“- състезание 

 

10.30 – 12.00 ч. Класна стая 

Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. 

Сряда - 

23.06.2021 г. 

Математика 

Човекът и обществото 

 

9.00 - 10.30 ч Ваканция , здравей“- забавни идеи за прекарване 

на лятната ваканция, насоки за безопасно лято 

10.30 – 12.00 ч. Класна стая 

Двора на 

училището 

Компютърен 

кабинет 

Клуб „Дигитален свят“ - Занимания по интереси 

по Наредба за приобщаващото образование   

10.30 – 12.00 ч. 

 

Ръководител в обучението за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание : Галя Иванова 

Ръководители в заниманията по интереси: Гичка Костова 

Ръководител Клуб „Дигитален свят: Галя Иванова 


