
  

                   „МАЙ – МЕСЕЦ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА“ 

               УЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ  

 

УЧИЛИЩЕ  
НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 
ДЕЙНОСТ И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ 

ОУ „Христо Ботев“ гр. Велико Търново 

1. Маратон на четенето „Моята любима приказка“ – 18.05.2020 г.; 

2. Състезание за най-добър рецитатор – 13.05.2020 г.; 

3. Конкурс за илюстрация „Приказни герои“ за ученици от начален етап; 

4. Конкурс за рисунка „Науката е слънце“ за ученици от прогимназиален етап; 

5. Литературно творчество – „Моята първа приказка и моят първи разказ“. 

ОУ „Бачо Киро“ гр. Велико Търново 

1. Урок  за книжовността на тема „Светите Равноапостоли Кирил и Методий-

славянобългарски първоучители“ – 11.05.2020 г.; 

2. Празник посветен на славянската книжовност и култура под мотото „Да празнуваме един 

различен 24-ти май“. Празникът ще се изрази в изработването на постери, рисунки и 

стихотворения от учениците от IV-тите класове; 

3. Виртуален рецитал на тема „Препрочитаме Вазов“ – 21.05.2020 г.;  

4. Виртуална изработка на постер на тема „Духовността на нашият народ“ – 14.05.2020 г.; 

5. Урок на тема „Голи са без книги всички народи“ – 11.05.2020 г.; 

6. Виртуална изложба посветена на делото на Св. св. Кирил и Методий – 22.05.2020 г. 

ОУ „Св. Патриарх 

Евтимий“ 
гр. Велико Търново 

1. Викторина на тема „Азбуката – богатство“ – IVд клас; 

2. Викторина на тема „Познай кой герой съм“ – Iв клас; 

3. Конкурс за краснопис на стихотворението „Родна реч“ на Ран Босилек – IIIг клас; 

4. Провеждане на празничен час „Свещена азбука“ – Iг клас; 

5. Рецитал на изучени стихотворения и драматизация на „Яйцето“ на Надежда Захариева – IIIв 

клас. 

ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново 

1. Виртуално посещение на е-библиотека - https://chitanka.info – създаване на умения за четене 

на ел. книги/текст/ от дигитално устройство – 18.05.2020 г.; 

2. Викторина „Познавам ли героите на Вазов?“ – 18.05.2020 г.; 



3. „Аз рецитирам любими стихове“ – стихотворения от Иван Вазов и Ран Босилек; 

4. „2020 – България в капсула на времето“ – видеоразказ, 18.05.2020 г. 

ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново 
1. Рисуван филм по българска народна приказка; 

2. Викторина на екологична тема – 15.05.2020 г. 

ОУ „Васил Левски“ с. Леденик 1. „9 май - Ден на Европа“  – изложба от рисунки с изрисувани знамена на държавите членки. 

ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Дебелец 

1. „Вечната литература и моето време“, клуб „Млад литератор“ – 13.05.2020 г.; 

2. Виртуална обиколка на Национален музей на образованието – 11.05.2020 г.; 

3. Лично творчество – клуб „Млад литератор“. 

ОУ „Свети Иван Рилски“ с. Балван 
1. Викторина свързана с 24 май – 19.05.2020 г.; 

2. Виртуално посещение на библиотека с учениците от 2. и 4; клас. 

ОУ „Христо Ботев“ с. Ресен 1. Виртуална разходка в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – 05.05.2020 г. 

ОУ „Христо Смирненски“ с. Водолей 1. „Четем всички“ /І -VІІ клас/ – 19.05.2020 г. 

ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене 1. Изработване на празничен постер за 24 май. 

ОУ „Неофит Рилски“ гр. Килифарево 

1. Забавно-познавателната надпревара „Знаете ли български?“в три кръга - забавна 

литературна викторина, занимателна фонетика и занимателна граматика за учениците от 5-7 

клас – 20.05.2020 г.; 

2. Препис на стихотворението „Аз съм българче“ от първокласниците; 

3. „Намери, задай и отгатни“ –  ученици от 2 и 3 клас издирват и намират гатанка и я задават 

на своите съученици. 

ПХГ „Св. св. Кирил и 

Методий“ 
гр. Велико Търново 

1. „Иван Вазов-автобиография и стихове“, ученици от VIII, IX и X клас – 15.05.2020 г.; 

2. Празнично видеопослание от учениците за патронния празник 11/24-ти май; 

3. Представяне на виртуален религиозен туристически маршрут. 

ПЕГ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ 
гр. Велико Търново 

1. „Език свещен на моите деди“ – 18.05.2020 г.; 

2. Съвременен акростих – 18.05.2020 г. 

СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново 

1. Маратон на четенето „Преди Вазов нямаше българска литература“ – 18.05.2020 г.; 

2. Виртуално посещение на нюйоркската обществена библиотека – 05.05.2020 г.; 

3. Конкурс за рисунка „Кирил и Методий“ – 20.05.2020 г. 

СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново 

1. Маратон на четенето „Баба приказка разказва“ – 18.05.2020 г.; 

2. Виртуално посещение на музей – 18.05.2020 г.; 

3. Състезание „Пиша вярно“, конкурс „Моето училище“ – 18.05.2020 г. 

СУ,,Владимир Комаров” гр. Велико Търново 1. Виртуално посещение на Национален исторически музей в гр.София. – 11.05.2020 г. 

СУ „Георги Раковски“ гр. Велико Търново 
1. „Празник на буквите“ – празник за 24 май, с участието на ученици от 1 и 2 клас в 

електронна среда. 

ПГСАГ „Ангел Попов“ гр. Велико Търново 1. Виртуално посещение на Лувъра – 11.05.2020 г.; 



2. Он-лайн викторина „9-ти май Ден на Европа“ – 08.05.2020 г.; 

3. Конкурс „Ученици на Кирил и Методий от XХI век" – изготвяне на оригинален папирус с 

букви от глаголицата; 

4. Конкурс „Най-атрактивен акростих за ПГСАГ“; 

5. Изготвяне „Карта на България с обектите на ЮНЕСКО“. 

СПГ по икономика гр. Велико Търново 

1. Езиково състезание „Модерно е да си грамотен“ – 19.05.2020 г.; 

2. Състезание за езикова грамотност в Х клас, което ще се проведе в образователната 

платформа Quizizz. 

Професионална гимназия 

по моден дизайн 
гр. Велико Търново 

1. Викторина на тема „Образование, култура и духовност“ – 19.05.2020 г.; 

2. Конкурс на тема „Мога да успея в Европа като.......“ – 11.05.2020 г.; 

3. Рецитал „Върви народе възродени“ – 21.05.2020 г.; 

4. Виртуална изложба на тема „Денят на славянската писменост и култура“ – 22.05.2020 г. 

ПГТ „Д-р Васил Берон“ гр. Велико Търново 1. Виртуално изпращане на Випуск 2020 – 15.05.2020 г. 

ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД гр. Велико Търново 1. „Хората не четат книгите, четат себе си през тях“, Ромен Ролан – 17.05.2020 г. 

Спортно училище 

„Георги Живков“ 
гр. Велико Търново 

1. Маратон на четенето „Да пребъде словото“ – 18.05.2020 г.; 

2. „Георги Живков – един от духовните строители на съвременна България“-презентация. 

ОУ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица 

1. Конкурс по калиграфия-препис на „За буквите“ на Черноризец Храбър – 11.05.2020 г.; 

3. Online Турнир по математика и природни науки-организиран от Университет за деца – 

11.05.2020 г. 

ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ 
гр. Горна Оряховица 

1. Състезание „Стани богат със знания“ – 13.05.2020 г. 

 

ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски" 
гр. Горна Оряховица 

1. Изложба на детски рисунки на тема: ,,24 май-Ден на славянската писменост и култура“. 

ОУ „Елин Пелин“ с. Първомайци 

1. Маратон на четенето „Четенето е и удоволствие“ – 11.05.2020 г.; 

2. Рецитал „Аз съм българче“ – 08.05.2020 г. 

3. Колективно четене на произведения от  Елин Пелин и самостоятелни илюстрации към тях; 

4. „С буквички вълшебни красиво пиша аз“ – краснопис на учениците от I клас. 

ОУ „Васил Левски“ с. Върбица 

1. Викторини  на тема „Вълшебната азбука“ с учениците от 1-4 клас и „Изучени български 

автори“ с учениците от 7 клас – 13.05.2020 г.; 

2. Конкурс за най-красиво написана българската азбука „Пиша правилно и красиво" с 

учениците от 1-2 клас -20.05.2020 г. 

СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица 
1. „Мога да чета“ – І клас, „Забавляваме се, четем и разказваме онлайн“ – ІV клас, „Клуб ние 

четящите и творящите“ – 11.05.2020 г. 

СУ „Вичо Грънчаров“ гр. Горна Оряховица 1. Състезание „Пиша вярно и четливо“,  Викторина от литературни въпроси – 22.05.2020 г.; 



2. Рецитал от любими стихотворения; 

3. „Глаголица -кирилица“ – беседа с ученици. 

ПТГ „Васил Левски“ гр. Горна Оряховица 1. Викторина „Пролетни празници и традиции“ – 05.05.2020 г. 

ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“ гр. Горна Оряховица 

1. Виртуално посещение на Брюксел и Европейския парламент - по повод 9 май - Ден на 

Европа; 

2. 8 май-ден на ученическо самоуправлението – ученици провеждат виртуален учебен час. 

ПГЛПИ „Атанас Буров“ гр. Горна Оряховица 
1. Виртуално посещение на НБ „Св. св. Кирил и Методий" – 05.05.2020 г.; 

2. Празник на ПГЛПИ „А. Буров“ – 15.05.2020 г. 

ПГЖПТ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Горна Оряховица 
1. Онлайн ученическо тържество посветено на 24 май – „Ден на славянската писменост и 

култура“ – 22.05.2020 г. 

НУ „Иларион 

Макариополски“ 
гр. Елена 

1. Състезание „Творя и пиша вярно и четливо“ – 19.05.2020 г.; 

2. Конкурс за презентация, посветена на патрона на училището. 

ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво 
1. Конкурс за най-красив препис на текст от стихотворение, посветено на родината – 

22.05.2020г. 

ОУ „Отец Паисий“ с. Константин 
1. Маратон на четенето „Да четеш е забавно“ – 19.05.2020 г.; 

2. „Пиша вярно и четливо“ – 18.05.2020 г. 

ОбУ „Отец Паисий“ с. Майско 
1. Викторина с учениците от 5-8 клас на тема „Създаване на славянската писменост“ – 

21.05.2020 г. 

СУ „Иван Николов 

Момчилов“ 
гр. Елена 

1. „И ний сме дали нещо на света“ – 11.05.2020 г.; 

2. 11 май – празник на училището; 

3. „С песен и танц да почетем Светите равноапостоли Кирил и Методий“; 

4. „Випус 2020 – разделени, но заедно.“ 

ПГ по МСС „Никола 

Златарски“ 
гр. Златарица 

1. „Родолюбие в рими“ – 18.05.2020 г.; 

2. Викторина „Познаваме ли любимите си български автори“ – 28.05.2020 г. 

Начално училище „Цани 

Гинчев“ 
гр. Лясковец 

1. Конкурс „Творя и пиша вярно и четливо“ – 20.05.2020 г.; 

2. Творческа задача за написване на гатанка, стихотворение, разказ по дадена тема.  

OбУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница 1. Маратон на четенето „Хубавата книга е най-добрият приятел“ – 15.05.2020 г.; 

СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец 

1. „По стъпките на славянските просветители – как усещам празника на българската просвета 

и култура и славянската писменост – 24 май“. Състезание за създаване на компютърна 

презентация с вграждане на звукови и видеообекти. Виртуален поздрав от ученици от 

седмите класове. 

ОУ „Св. Климент 

Охридски“ 
гр. Павликени 

1. Виртуална изложба „Обичам да рисувам“ - училищен конкурс за рисунка– 15.05.2020 г.; 

2. Изработване на колаж от произведенията на учениците на допълнителна подкрепа от 

творби, свързани с делото на Св. св. Кирил и Методий; 



3. Рецитал на стихове, посветени на Кирил и Методий и делото им – 19.05.2020 г.;  

4. „Книга, даряваща надежда“ – ученици и родители споделят коя книга им дарява надежда, 

зарежда ги с оптимизъм. 

ОУ "Филип Тотю" с. Върбовка 

1. „Аз чета с мама и татко“ - за ученици от I и III клас и „Моето любимо стихотворение“ за 

ученици от VI и VII клас – 08.05.2020 г.; 

2. Конкурс за рисунка на тема „Моето училище“ по повод патронния празник и 190 години от 

създаване на първото училище в с. Върбовка – 20.05.2020 г.; 

3. Викторина посветена на живота и делото на патрона на училището Филип Тотю. 

ОУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ 
с. Батак 

1. Маратон на четенето „Четящи знаем повече“ – 13.05.2020 г.; 

2. Състезание за най-красиво изписата тетрадка по БЕЛ – 19.05.2020 г. 

СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени 
1. Литературно четене на стихотворения за Бачо Киро; 

2. Конкурс за рисунка на тема „Моето училище“. 

ПГАТ „Цанко 

Церковски“ 
гр. Павликени 

1. Маратон на четенето „170 год. от рождението на Иван Вазов“ – 19.05.2020 г.; 

2. Отбелязване на Деня на Българската просвета и култура и на славянската писменост – 

ученици он-лайн рецитират стихотворения, ще се проведе виртуална изложба на рисунки и 

картички по повод 24-ти май. 

ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 
с. Раданово 

1. „Звънливи гласчета от екрана“ ученици от 2, 3 и 4 клас – 14.05.2020 г.; 

2. „24 май-празник на буквите и знанието“ – конкурс за рисунка І-VІІ клас – 20.05.2020 г.; 

3. Изпълнение на песни,  посветени на празника на буквите. 

ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово 

1. Непознатото творчество на Иван Вазов – 20.05.2020 г.; 

2. „Живота на българите в началото на 20 век.“ –  презентация; 

3. „Аз обичам да чета“ – родители четат на ученици, ученици четат на родители. 

СУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш 

1. Маратон на четенето „В чудният свят на Андерсен“ – 07.05.2020 г.; 

2. Онлайн концерт с участието на ученици от III и VII клас; Виртуална изложба на картини по 

български народни приказки или произведения от български автори – 18.05.2020 г. 

ОУ „Филип 

Сакелариевич“ 
гр. Свищов 

1. „Любимата приказка на моето  детство“ –  родители четат приказки на децата от І клас и ІV 

клас – 11.05.2020 г. 

ОУ „Св.св.Кирил и 

Методий“ 
с. Морава 

1. Маратон на четенето „Език свещен на моите деди........“ ученици от V-VII клас – 11.05.2020 

г.; 

2. Празнично послание по случай  24 май – Празник на българската просвета и култура и 

славянската писменост. 

ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш 

1. Маратон на четенето „Аз обичам да чета!“ – 12.05.2020 г.; 

2. Конкурс за рисунка на тема „Вълшебните приказки“ 1-4 клас – 15.05.2020 г.; 

3. Викторина „Познай кой е ...“ – любими приказни герои. 



СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов 
1. Виртуална разходка – къща музей „Алеко Константинов“; 

2. „Азбука на българщината“ – проекти на ученици от V и VIII клас. 

СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов 

1. Маратон на четенето „Прочети ми откъс от любима книга“ за ученици от 1 до 12 клас – 

11.05.2020 г.; 

2. „На добър час, Випуск 2020!“ –  виртуална церемония, посветена на дипломирането на 

зрелостниците; 

3. Конкурс за русунка „Моят любим литературен герой“ – 22.05.2020 г.; 

4. „За светите братя Кирил и Методий“ – тържества в начален етап; 

5. Виртуално посещение на Читалищната библиотека – най-старите книги разказват... 

СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов 
1. Електронна библиотека за второкласници  и маратон на четенето във виртуалната 

библиотека „Словото“ – 13.05.2020 г. 

СПГ „Алеко 

Константинов“ 
гр. Свищов 

1. Маратон на четенето „Не се гаси туй, що не гасне“, ученици VIII-X клас – 15.05.2020 г. 

 

ОУ „Свети Климент 

Охридски“ 
с. Виноград 

1. Четене в електронна библиотека. 

 

НУ „Отец Паисий“ с. Сушица 1. Маратон на четенето „Приказният свят на Ангел Каралийчев“ – 18.05.2020 г. 

СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица 

1. Маратон на четенето „Четенето спасява душите“, ученици от X клас; „Аз не живея: аз горя“, 

ученици от XI клас – 14.05.2020 г.; 

2. Състезание  „Знаете ли български език?“  с ученици от Ха клас – 27.05.2020 г.; 

3. Проект „Най-дългата приказка“ в периода 11-15 май 2020 г.; 

4. Виртуална изложба „Илюстрации по приказки на Ангел Каралийчев“ – 22.05.2020 г.; 

5. Виртуална книга „Наследниците на Ангел Каралийчев“ – 22.05.2020 г. 

ПГТ „Васил Друмев“ гр. Стражица 
1. Състезание за решаване на интерактивен тест за време – 15.05.2020 г.; 

2. Мото „Език свещен на моите деди“, 10 ученици от 8а клас – 11.05.2020 г. 

СУ „Св. Кл. Охридски“ с. Камен 1. „В света на  приказния свят“-четене на приказки от Ангел Каралийчев – 11.05.2020 г.; 

 


