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 Утвърдил:  

Директор: Марийка Димитрова  

 

Празнична програма 

за честване на 31 години 

ОУ „Елин Пелин“ – Бургас 

22.03.2019г. 

Заедно учим, творим и мечтаем! 

 
Време на провеждане на 22.03. 2019 г. от 8:30 до 12 часа  

 Празничен концерт „ЕЛИНПЕЛИНОВЦИ СМЕ НИЙ!“ от 11 ч. в Актова зала  

• Рецитал „Непознатият поет Елин Пелин“ – рецитал на стихове на Елин Пелин 

(съвместна изява на учениците от 4 „б“ и 3 „е“ клас.) – 22.03.2019г.  

Oтг. М. Георгиева, П. Недкова  

 

• Викторина „Горд Елинпелиновец“ - 4 „б“ и 4 „г“ клас – 22.03.2019г.  

Отг.Т. Неделчева, В. Тонева  

 

• Концерт на група „Славейче“ – 4 „г“ клас, 22.03.2019г., Актова зала  

Отг. А. Воденичарски  

 

• Магията на танца с балет „Estrella” – изява на танцьорите в балета от ОУ „Елин 

Пелин“, 22.03.2019г., Актова зала  

Отг. Олга Димитрова  

 

• Фолклорна палитра – изява на фолклорна група с участието на ученици от ОУ 

„Елин Пелин“, Актова зала  

Отг. Дора Барева 

 Четене на любими приказки , разкази и произведения на Елин Пелин.  

Отг. Кл. ръководители и учители ЦОУД 1 - 4 клас  

 

•Големите ученици ще четат приказки от Елин Пелин на първокласниците  

Отг. Кл. ръководители, учители ЦОУД 1 клас  

 

•Изложба от рисунки и илюстрации по произведения на Елин Пелин.  

Отг. Кл. ръководители и учители ЦОУД 1 – 4 клас 



 

 Илюстрация по приказката „ Дядовата ръкавичка”.  

Отг. Кл. ръководители и учители ЦОУД 3 клас  

 

 Презентации, снимки за живота и делото на Елин Пелин.  

Отг. Кл. ръководители и учители ЦОУД 1 – 4 клас  

 

 „Училище в кадър“ –история и снимки от създаване на училището до 

наши дни.  
Отг. М. Георгиева, В. Тонева, 4 „б“ клас ,  

С. Найденова, 4 „е“ клас  

 

 Рисунка на тема „Моето училище – моят дом“.  

Отг. М. Георгиева, В. Тонева 4 „б“ клас  

 

 Състезание по правопис и състезание в Kahoot – 4 „д“ клас  

Отг.Т. Лалева  

 

 „Математика с приятели - за малки и големи“ съвместна инициатива на 

1 „в“ , 4 „в“ и 7 „г“ класове.  

Отг. С. Панайтова, М. Стоева, Й. Стефанова 

 

 „С книгите на Елин Пелин“ – четене на произведения на открито, 1 „в“, 

4 „в“ и 7 „г“ класове и рисунки на асфалт./ на Амфитеатралната 

площадка в двора на училището/  

Отг. С. Панайтова, М. Стоева, Й. Стефанова  

 

 Цветя за нашето училище“ – 1 „в“, 4 „в“ и 7 „г“ класове / засаждане на 

цветя във вътрешния двор на училището/.  

Отг. С. Панайтова, М. Стоева, Й. Стефанова  

 

 Изготвяне на презентации за живота и творчеството на Елин Пелин.  

Отг. Кл. ръководители V и VI клас 

 Изготвяне на табла и постери за живота, дейността и делото на Елин 

Пелин.  

Отг. Кл. ръководители V, VI и VII клас  

 

 Илюстрации по разкази на Елин Пелин.  

Отг. Кл. ръководители VI клас  

 

 Изработване на рисуван портрет на Елин пелин в часовете по 

изобразително изкуство.  

Отг. Учителите по изобразително изкуство в VII клас  

 

 Рисунка на тема „Моето училище“.  

Отг. Учители VI клас  

 

 Изслушване на аудио запис на разказа „Печената тиква“ от Елин Пелин.  

Отг. Кл. ръководители на V клас 



 

 

 

 Прожекция на филма „Ветрената мелница“ по едноименното 

произведение на „Елин Пелин“.  

Отг. Кл. ръководители на V и VII клас  

 

 Драматизация по разкази на Елин Пелин и четене по роли на 

произведения.  

Отг. Учители VI клас  

 

 Театрален етюд по избрано произведение на Елин Пелин.  

Отг. Учители VII клас  

 

 Викторина „Елинпелиновците знаят“.  

Отг. Кл. ръководители VI клас и учители VI клас  

 

 Изработване на кръстословица, свързана с живота и делото на Елин 

Пелин – патрон на нашето училище.  

Отг. Кл. ръководители VII клас  

 

 Занимателни и спортни игри.  

Отг. Кл. ръководители на V , VI и VII клас, 

        учители по физическо възпитание и спорт  

 

 Спортна надпревара с велосипеди и ролери.  

Отг. Кл. ръководители V, VI, VII клас,    

учители по физическо възпитание и спорт 


