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УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР:……………………………. 

 

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ 

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

 

Място на провеждане: град Свищов, Професионална държавна търговска гимназия 

„Димитър Хадживасилев“ 

Дата и начален час на провеждане: 28 юни 2022 година 

9:00 - 9:30 ч. Откриване на събитието и запознаване с междуучилищните дейности; 

9:30 - 10:30 ч. Провеждане на междуучилищни дейности; 

10:30 - 11:00 ч. Представяне на резултатите от междуучилищните дейности; 

11:00 - 11:10 ч. Закриване на събитието. 

№ Времетраене 

(начало и край 

на дейността) 

Форма (дебат, 

викторина, фестивал, 

театрална постановка 

или др. подходяща) 

Тема на 

междуучилищната 

дейност 

Максимален брой на 

участниците  

 

1. 9:30-10:30 ч Състезание „Език свещен на 

моите деди“ – БЕЛ 

 1-4 клас 

 

15 

 

1.1. 9.30 - 9.50 Викторина „Език свещен на 

моите деди“ – БЕЛ 

1-4 клас“ – БЕЛ 

5 

1.2. 9.50 - 10.10 Гатанки Език свещен на моите 

деди“ – БЕЛ 

1-4 клас 

5 

1.3 10.10 - 10.30 Маратон на четенето „Език свещен на 

моите деди“ – БЕЛ 

1-4 клас 

5 

2. 9:30-10:30 ч Състезание „Език свещен на 

моите деди“ – БЕЛ 

 5-10 клас 

 

15 
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2.1. 9.30 - 9.50 Викторина „Език свещен на 

моите деди“ – БЕЛ 

5-10 клас 

5 

2.2. 9.50 - 10.10 Кръстословица „Език свещен на 

моите деди“ – БЕЛ 

5-10 клас 

5 

2.3. 10.10 - 10.30 Маратон на четенето „Език свещен на 

моите деди“ – БЕЛ 

5-10 клас 

5 

3. 9:30-10:30 ч Състезание Аз зная английски 

език 

 5-10 клас 

10 

3.1. 9,30 - 10,00 Разиграване на реална 

ситуация 

Аз зная английски 

език 

5-10 клас 

5 

3.2. 10.00-10,30 Маратон на четенето Аз зная английски 

език 

5-10 клас 

5 

4. 9:30-10:30 ч Образователна игра Забавна математика 

 1-4 клас 

10 

4.1. 9.50 - 10.10 Математически 

фолклор 

Забавна математика 

1-4 клас 

5 

4.2. 10.10 - 10.30 Забавлявай се с 

математика 

Забавна математика 

1-4 клас 

5 

5. 9:30-10:30 ч Образователна игра Забавна математика 

 5-10 клас 

11 

5.1. 9.50 - 10.10 Математически 

фолклор 

Забавна математика 

5-10 клас 

6 

5.2. 10.10 - 10.30 Забавлявай се с 

математика 

Забавна математика 

5-10 клас 

5 

6. 9:30-10:00 ч Образователна игра Туристическите 

обект на  град 

Свищов – от област 

5 
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география, история и 

направление 

„Туризъм“ 

 5-7 клас 

7. 10:00-10:30 ч Образователна игра Туристическите 

обект на  град 

Свищов – от област 

география, история и 

направление 

„Туризъм“ 

 8-11 клас 

5 

8. 9:30-10:30 ч Дискусия Как да задържим 

младите хора в 

община Свищов? -  

гражданско 

образование и 

предприемачество. 

 8-11 

5 

9. 10:00-10:30 ч. Работилница Аз живея и се храня 

здравословно 

 5-11 клас 

5 

 

 

 

Съгласувал: ………………………        

(представител на ТЕУП)          
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