
ПРОГРАМА ЗА ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ 

 

Смисълът на съществуването на училищната институция е в необходимостта от 

ускоряване на процеса на развитие на личността и съдействие за пълноценното 

адаптиране на индивида в обществото. Но предназначението на училището не може да 

бъде сведено само до преподаването и усвояването на знания, въпреки че често то е 

възприемано именно по този начин. Училището има сериозни отговорности и по 

отношение възпитанието на подрастващото поколение, по отношение на формирането на 

ценности, нагласи, отношения, мотиви, стоящи в основата на съответни поведенчески 

актове.  

За да отговори на предизвикателството пред обществото и учителската професия, 

свързано с нарасналата девалвация на нравствените ценности на подрастващото 

поколение, НУ „Христо Ботев“ – Плевен заложи в Стратегията за развитие на училището и 

„Програма за патриотично възпитание“, специално разработена за целта.  

Днес патриотичното възпитание се осъществява трудно. Цяло поколение израства 

без духовни и патриотични ценности. Недостатъчен е броя на часовете свързани с 

географията и историята на България в училище. Все повече българският език, използван в 

общественото пространство, е изпълнен с чуждици. Все по - често се говори за 

възможностите да се учи и работи в чужбина.  

Според нас  е належащо  фокусът да се насочи към  патриотичното възпитание, 

чрез което да се формират базови компетентности, върху които децата още от най-ранна 

възраст, прекрачвайки училищния праг, да изградят: национална гордост, обич към 

традициите, към миналото и към постиженията на българския народ; уважение към 

държавните символи; модел за поведение, насочен към уважение и толерантност, към 

личностно израстване и утвърждаване като достойни хора и участници в обществото; 

задълбочено познаване на историята и културата на родното място и стремеж към 

съхраняването им.  

Когато учебното съдържание е поднесено на децата по един необикновен начин, с 

емоционален заряд и настроение, заученото се възприема по-лесно и задълго се помни. 

Организирането и провеждането на празници и тържества е много вълнуващо и 

незабравимо събитие в живота на малчуганите, което влияе емоционално на децата. С 

огромно желание и трепет те преживяват участията си в тържества и празници. Появата 

им пред публика ги поставя пред нова позиция пред обществото. Изразявайки себе си, те 

се чувстват значими, важни, в центъра на събитията.  

Основните теми в нашата „Програма за патриотично възпитание“ са включени на 

принципа на концентричното и непрекъснато обучение за всеки следващ клас. Това дава 

възможност за формиране, коригиране, развитие, усъвършенстване и 

самоусъвършенстване на уменията, заложени в програмата. 

 



 

Цели:  

 

 Възпитаване на любов у децата към тяхното семейство, дом, училище, роден град, към 

България и вярност към родовите корени и традиции чрез: театралното изкуство, 

клубни дейности, чествания, срещи с културни дейци, музейни работници, фолклорни 

ансамбли, видни общественици, посещения на исторически паметници и местности, 

изучаване на литературни произведения с патриотична тематика; 

 Съхраняване на изконно присъщите на плевенчани местни традиции и традиционните 

за българина нравствени добродетели. 

 Развитие на интереса към българските народно творчество и занаяти; 

 Развитие на чувство за гордост от постиженията на българския народ и родната страна; 

 Формиране на светоглед, жизнена позиция, гражданско поведение, гражданска съвест 

и отговорност 

 Формирането на толерантност, чувство за уважение към другите народи, към техните 

традиции. 

 Формиране на внимателно отношение към природата и всичко живо; 

 
За осъществяването на поставените цели, конкретизирахме следните задачи: 

1. Развитие на детските художествено-артистични заложби в различните видове изкуство 

– танцувални, певчески, артистични. 

2. Приобщаване към отбелязване на обществено значими дати, събития и български 

народни празници. 

3. Изграждане на умения за работа в екип. 

4. Формиране на умения за самокритичност, организация, самооценка и контрол. 

5. Използване на нетрадиционни форми на обучение, разчупване на стереотипа и внасяне 

емоционален заряд и удовлетворение. 

Очаквани резултати:  

 Изграждане на уважение, обич и отговорност към семейството, към родния град и 

родината;  

 Гордост с националните постижения, привързаност към родната земя, език, традиции и 

стремеж към тяхното съхранение и предаване на следващите поколения, споделяне на 

наученото и придобитите умения под различни форми пред приятели и гости;  

 Формиран устойчив интерес към историческото минало. Познаване  историята на 

родния град и родината, културното и историческото им наследство, личностите,  

допринесли за възхода им;  

 Толерантно отношение към всички членове на българското общество; внасяне на   

       емоционален заряд и удовлетворение на възпитаниците ни, емоционално обвързване   

       с града и неговия дух, мотивация да останат в него и тук да търсят своята реализация. 

 

 



 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

I КЛАС 

 

№ СЪБИТИЕ ТЕМА НА 
МЕРОПРИЯТИЕТО 

ФОРМАТ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДАТА НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

М. СЕПТЕМВРИ 2021 

1.  Моето семейство – 
проучване на 
нивото на знанията 
на децата чрез 
анкета 

ЧК - урок 21.09.2021 

2. 22 септември – 
Независимостта 
на България 

Чрез дигиталните 
технологии към 
нашето минало 

Използване на 
дигиталните технологии 
в пряката работа с 
малките ученици и 
запознаването им с 
българските празници 

21.09.2021 

М. ОКТОМВРИ 2021 

3.  „Вече съм голяма, 
мога всичко като 
мама“ 

Състезание между деца 
и родители 

 

М. НОЕМВРИ 2021 

4. 1 ноември – Ден 
на будителите 

„Рецитирам стихове 
и пея песни за 
народните 
будители“ 

Програма по повод 
Деня на народните 
будители, излъчвана 
под формата на 
телевизионно 
предаване.  

29.10.2021 

5.  Духовно-
нравствените 
основи на 
семейството – 
среща с родители 

ЧК – урок/дискусия с 
родители 

09.11.2021 

6. 21 ноември – 
Ден на 
християнското 
семейство 

„Традициите в 
моето семейство“ 

Пресъздаване на 
обреди и обичаи чрез 
използване на 
автентични облекла и 
предмети.  

19.11.2021 

М. ДЕКЕМВРИ 2021 

7.  При родословното 
дърво 

ЧК – урок и съставяне на 
родословно дърво чрез 
използването на 
различни технически 

07.12.2021 



средства 

8. 10 декември – 
Освобождението 
на Плевен 

Освобождението на 
моя град 

Изпълняване на песни и 
стихове за Плевен. 
Онлайн излъчване на 
програмата в България 
и в Канада. Съвместно 
гледане с партньорите 
на училището от 
Културен център 
„Зорница“ – Монреал, 
Канада 

10.12.2021 

9. Коледа 
(коледари) 

Коледа в България 1. ЧК - Коледни 
картини, песни, 
обичаи 

2. Организиране и 
участие в 
Коледен базар 

21.12.2021 

М. ЯНУАРИ 2022 

10. 6 януари – 
Рождението на 
Христо Ботев 

Малки ботевци сме 
ние 

Подготвяне на онлайн 
програма с песни и 
стихове за Ботев. 

06.01.2022 

11. Кукери Български 
традиции и 
вярвания за здраве 
и прогонване на 
злото 

Подготовка и 
изработване на маски и 
костюми с помощта на 
родители и служители 
на РИМ – Плевен. 
Провеждане на 
празника 

26.01.2022 

М. ФЕВРУАРИ 2022 

12. 19 февруари – 
Обесването на 
Васил Левски 

Васил Левски  Драматизация 
„Синеокият рибар“ пред 
родители и съученици, 
служители на културни 
институции 

18.02.2022 

13.  „В моето семейство 
баща сега си ти. 
Ролята си с мене 
размени“ 

Състезание с участието 
на деца и родители 

 

М. МАРТ 2022 

14. 1 март – Баба 
Марта 

Баба Марта  01.03.2022 

15.  Трети март – 
Освобождението на 
Плевен 

ЧК – урок с участието на 
служители от РИМ – 
Плевен и Дружество 
„Традиция“ 

01.03.2022 

16. 3 март – 
Освобождението 

С България в 
сърцето 

Организация, 
провеждане и участие в 

02.03.2022 



на България VI Междуучилищен 
конкурс за патриотични 
песни и стихове под 
надслов „С България в 
сърцето“ (организиран 
от НУ „Христо Ботев“ - 
Плевен 

17.  Мартенски 
празници 

ЧК – пролетно ателие с 
участието на родители 

08.03.2022 

18.  „Мога да се 
състезавам, 
славеите 
надпявам“ 

Разучаване и 
изпълнение на 
български народни 
песни (с участието на 
ЦРД – Плевен) 

 

19.  България – моята 
родина 

ЧК – урок по родолюбие 
с представители на 
музеи (използване на 
презентации и кратки 
филми) 

29.03.2022 

М. АПРИЛ 2022 

20.  Малките таланти на 
моя град 

ЧК – среща с изявени 
личности в областта на 
литературата, 
изобразителното 
изкуство и музиката 

12.04.2022 

21. Лазарица, 
Цветница 

Български 
празници и обичаи 

Пресъздаване на 
обреди за лазаровден 
(лазарки) със 
съдействието на 
танцови ансамбли 

14.04.2022 

22.  Празник на буквите ЧК – празничен урок в 
присъствието на 
родители 

19.04.2022 

23. Пъстър Великден Пъстър Великден 1. Организиране и 
провеждане на 
Великденски 
базар 

2. Организиране на 
конкурс и 
представяне на 
изложба 

 

М. МАЙ 2022 

24.  Тест за 
установяване на 
постиженията. 
Представяне на 
изложба, 

ЧК – провеждане на 
състезания и викторини 
посредством 
използване на 
дигиталните устройства 

10.05.2022 



провеждане на 
състезания 

с участието на 
представители на 
сдружения и 
организции 

25. 11 май – Ден на 
св. св. Кирил и 
Методий 

Кирил и Методий Участие в концерт, 
организиран от НУ 
„Христо Ботев“, 
съвместно с ЦРД - 
Плевен 

11.05.2022 

26.  Тест за 
установяване на 
постиженията. 
Представяне на 
изложба, 
провеждане на 
състезания 

ЧК – Представяне на 
изложба на тема 
„Моето училище“ чрез 
организиране на 
творческо ателие с 
участието на ученици от 
ОУ „Цветан Спасов“ 

17.05.2022 

27. 17 май – 
Патронен 
празник на НУ 
„Христо Ботев“ - 
Плевен 

90 години НУ 
„Христо Ботев“ - 
Плевен 

Организиране и 
провеждане на 
празничен концерт с 
участието на деца и 
ученици от училища и 
детски градини 

17.05.2022 

28. 24 май – Ден на 
българската 
азбука, на 
българската 
просвета и 
култура 

Програма по случай 
Денят на 
българската азбука, 
на българската 
просвета и култура 

Празнична онлайн 
програма под формата 
на телевизионно 
предаване  

23.05.2022 

29.  Знам и мога Тържествено 
завършване на учебната 
година. Подготовка на 
компилация от 
проведените през 
учебната година 
мероприятия. 

31.05.2022 

М. ЮНИ 2022 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

II КЛАС 

 

№ СЪБИТИЕ ТЕМА НА 
МЕРОПРИЯТИЕТО 

ФОРМАТ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДАТА НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

М. СЕПТЕМВРИ 2022 

1.  Моето училище – 
контролен тест за 
установяване на 
постиженията 

ЧК - урок 20.09.2022 

2. 22 септември – 
Независимостта 
на България 

Чрез дигиталните 
технологии към 
нашето минало 

Използване на 
дигиталните технологии 
в пряката работа с 
малките ученици и 
запознаването им с 
българските празници 

21.09.2022 

М. ОКТОМВРИ 2022 

3. 16 октомври – 
Ден на 
авиацията 

Светът на 
авиацията 

Среща със служители на 
ВВВУ „Георги 
Бенковски“, свързано с 
бъдещето кариерно 
развитие на учениците 
(Училището и висшето 
учебно заведение 
сключиха рамково 
споразумение за 
сътрудничество през 
2020 г.) 

15.10.2021 

4.  „С професията на 
мама и татко“ 

Съвместно мероприятие 
с родители 

 

М. НОЕМВРИ 2022 

5. 1 ноември – Ден 
на будителите 

„Рецитирам стихове 
и пея песни за 
народните 
будители“ 

Програма по повод 
Деня на народните 
будители, излъчвана 
под формата на 
телевизионно 
предаване.  

27.10.2022 

6.  Моето училище ЧК – урок/дискусия 15.11.2022 

7. 21 ноември – 
Ден на 
християнското 
семейство 

„Традициите в 
моето семейство“ 

Пресъздаване на 
обреди и обичаи. 
Излъчване на радио и 
телевизионно 

21.11.2022 



предаване 

М. ДЕКЕМВРИ 2022 

8. 10 декември – 
Освобождението 
на Плевен 

Освобождението на 
моя град 

Изпълняване на песни и 
стихове за Плевен. 
Онлайн излъчване на 
програмата в България 
и в Канада. Съвместно 
гледане с партньорите 
на училището от 
Културен център 
„Зорница“ – Монреал, 
Канада 

09.12.2022 

9.  „Коледари, 
сурвакари, все 
добри другари“ 

проучване на 
традициите в 
семейството и 
пресъздаване на обичая 
заедно с татко и дядо 

19-20.12.2022 

10.  По Коледа стават 
чудеса 

ЧК – открит урок 
съвместно с 
партньорски 
образователни 
институции - детски 
градини и училища  

20.12.2022 

М. ЯНУАРИ 2023 

11. 6 януари – 
Рождението на 
Христо Ботев 

Малки ботевци сме 
ние 

Подготвяне на онлайн 
програма с песни и 
стихове за Ботев 
съвместно с 
патриотични сдружения 

06.01.2022 

12.  От дигиталните 
технологии до света 
на нашите баби 

ЧК – открит урок с 
родители и ученици 

10.01.2023 

13. Кукери Български 
традиции и 
вярвания за здраве 
и прогонване на 
злото 

Подготовка и 
изработване на маски и 
костюми с помощта на 
родители и служители 
на РИМ – Плевен. 
Провеждане на 
празника 

26.01.2023 

М. ФЕВРУАРИ 2022 

14.  Роден край – земен 
рай  

Мероприятие със 
служители на РИМ - 
Плевен 

07.02.2023 

15.  Пътешествие в 
детството на моите 
баба и дядо 

ЧК – урок с участието на 
баби и дядовци 

14.02.2023 

16. 19 февруари – С образите на героя  Драматизация на 16.02.2023 



Обесването на 
Васил Левски 

„Синеокият рибар“ – уча 
чрез преживяване 

М. МАРТ 2022 

17. 1 март – Баба 
Марта 

Баба Марта Посрещане на Баба 
Марта. Мартенска 
работилница, съвместно 
с ученици от ОУ „Цветан 
Спасов“ 

01.03.2023 

18. 3 март – 
Освобождението 
на България 

С България в 
сърцето 

VII Междуучилищен 
конкурс за патриотични 
песни и стихове под 
надслов „С България в 
сърцето“ (организиран 
от НУ „Христо Ботев“ - 
Плевен 

02.03.2023 

19.  Семейни празници 
и традиции 

ЧК – проучване на 
характерни обреди и 
обичаи за региона и 
пресъздаването им. 
Създаване на сборник с 
местни обичаи 

07.03.2023 

20.  Да се подготвим за 
празниците 

ЧК – създаване на табло 
с предстоящите 
празници. Създаване на 
умения за работа в екип 
и разпределение на 
ролите според 
способностите и 
интересите на 
учениците 

14.03.2023 

21. Първа пролет Моето училище 
през пролетта 

Организиране и 
провеждане на конкурс 
за рисунка или 
фотография. 
Усъвършенстване на 
уменията за работа с 
дигитални технологии. 

20–23.03.2023 

М. АПРИЛ 2022 

22.  „Лазарки засмени в 
пъстри сме 
премени“ 

Проучване на 
традициите в 
семейството и 
пресъздаване на обичая 

13.04.2023 

23. Пъстър Великден Пъстър Великден 3. Участие във 
Великденски 
базар 

4. Организиране и 
провеждане на 

17-19.04.2023 



изложба. 

24.  Природата на моя 
роден град 

ЧК – Организиране на 
Трети междуучилищен 
конкурс за лична 
инициатива на тема 
„Обичам Плевен и пазя 
чист моя град“ 

25.04.2023 

М. МАЙ 2022 

25.  „Гергьовски люлки 
за здраве“ 

Пресъздаване на обичая 
заедно с фолклорен 
ансамбъл „Чародейка“ 

05.05.2023 

26. 11 май – Ден на 
св. св. Кирил и 
Методий 

Кирил и Методий Участие в концерт, 
организиран от НУ 
„Христо Ботев“, 
съвместно с ЦРД - 
Плевен 

11.05.2023 

27. 17 май – 
Патронен 
празник на НУ 
„Христо Ботев“ - 
Плевен 

91 години НУ 
„Христо Ботев“ - 
Плевен 

Празничен концерт с 
участието на приятели и 
партньори на 
училището 

17.05.2023 

28.  24 май ЧК – радиопредаване, 
посветено на Денят на 
българската азбука, на 
българската просвета и 
култура 

23.05.2023 

29. 24 май – Ден на 
българската 
азбука, на 
българската 
просвета и 
култура 

„С букви кой 
дари…“ 

Тържествено 
отбелязване на 
празника  

23.05.2023 

30.  Тест за 
установяване на 
постиженията. 
Представяне на 
изложба 

ЧК – „Зная своя род и 
език“ – представяне на 
работата през годината 

16.05.2023 

31.  Тест за 
установяване на 
постиженията. 
Представяне на 
изложба 

ЧК – „Зная своя род и 
език“ – представяне на 
работата през учебната 
година чрез различни 
методи и технологии 

30.05.2023 

М. ЮНИ 2022 
 

 

 



УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА 

III КЛАС 

 

№ СЪБИТИЕ ТЕМА НА 
МЕРОПРИЯТИЕТ
О 

ФОРМАТ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДАТА НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

М. СЕПТЕМВРИ 2023 

1.  Красиво и зелено 
училище 

ЧК – урок в кътчетата за 
отдих на училището – 
пряк допир с 
природата (флора и 
фауна) 

19.09.2023 

2. 22 септември – 
Независимостта 
на България 

България – чиста 
и свята 
република, силна 
и независима 

Викторина – познавам 
страната си и затова я 
обичам 

21.09.2023 

М. ОКТОМВРИ 2023 

3.  Контролен тест за 
установяване на 
постиженията. 

ЧК – изготвяне на 
проект на тема 
„Героите на България“ 

03.10.2023 

4.  Предавам 
традициите на 
семейството и на 
своите 
наследници – 
среща с родители 

ЧК – организиране на 
форум на тема „Научих 
от мама и татко“ с 
участието на родители 

17.10.2023 

5.  Ден на 
народните 
будители 

ЧК – представяне на 
проектите/презентации
те за „Героите на 
България“  

31.10.2023 

6. 1 ноември – 
Ден на 
народните 
будители 

„За Вас, будители 
народни…“ 

Съвместна онлайн 
програма с Българското 
училище „Св. св. Кирил 
и Методий“ – Монреал, 
Канада  

31.10.2023 

М. НОЕМВРИ 2023 

7.  „С игрите на баба 
и дядо“ 

Съвместно 
мероприятие с баби, 
дядовци и музейни 
работници 

 

8.  Моето училище ЧК – урок/дискусия 15.11.2023 

9. 21 ноември – 
Ден на 
християнското 
семейство 

„Традициите в 
моето 
семейство“ 

Пресъздаване на 
обреди и обичаи, 
издирване на типични 
за региона облекла и 

21.11.2023 



предмети 

М. ДЕКЕМВРИ 2023 

10. 10 декември – 
Освобождениет
о на Плевен 

„Моят град 
свободен“ 

Програма, съвместно с 
РИМ - Плевен  

10.12.2023 

11. Коледа  Коледа в 
България 

Организиране и 
участие в Коледен 
базар заедно с 
родители и приятели 
на училището) 

19-20.12.2023 

12. Коледа По Коледа стават 
чудеса 

Коледарска група 
(съвместно с други 
институции) 

20-21.12.2023 

М. ЯНУАРИ 2024 

13. 6 януари – 
Рождението на 
Христо Ботев 

Малки ботевци 
сме ние 

Радиопредаване  05.01.2024 

14. 6 януари – 
Рождението на 
Христо Ботев 

Малки ботевци 
сме ние 

Рецитиране на стихове 
и поднасяне на цветя 
пред паметника на 
Христо Ботев в двора 
на училището и на 
едноименния булевард 
в центъра на града 

06.01.2024 

15.  Родината в 
картини, песни и 
стихове 

ЧК – издирване и 
събиране на песни, 
посветени на България 

09.01.2024 

16. Кукери Български 
традиции и 
вярвания за 
здраве и 
прогонване на 
злото 

Изработване на  маски 
и костюми на кукери. 
Пресъздаване на 
обичая, съвместно с 
образователни и 
културни институции 

25.01.2024 

М. ФЕВРУАРИ 2024 

17.  „На какво е 
свирил моят 
дядо?“ 

Запознаване с 
народните инструмени 
– съвместно 
мероприятие с НУИ 
„Панайот Пипков“ - 
Плевен 

 

18. 19 февруари – 
Обесването на 
Васил Левски 

„Левски пред 
съда“  

Драматизация и 
представяне на 
героизма на героя. 
Съвместно 
мероприятие с 
Национален музей 
„Васил Левски“ - 

16.02.2024 



Карлово 

19.  Трети март ЧК – Изготвяне и 
представяне на 
презентации по повод 
3 март 

27.02.2024 

20. 3 март – 
Освобождениет
о на България 

С България в 
сърцето 

Организиране и 
провеждане на  VIII 
Междуучилищен 
конкурс за патриотични 
песни и стихове под 
надслов „С България в 
сърцето“ (организиран 
от НУ „Христо Ботев“ - 
Плевен 

29.02.2024 

М. МАРТ 2024 

21. 1 март – Баба 
Марта 

Баба Марта 
бързала, 
мартеници 
вързала 

Изработване на 
мартеници и закичване 
на учениците. Украса 
на мартенските 
дръвчета в двора на 
училището. 

01.03.2024 

22.  „Заговезни? Що е 
то?“ 

Проучване и 
представяне на 
празника съвместно с 
музейни работници 

 

23.  Магията и 
ценностите на 
българските 
традиции 

ЧК – проучване на 
българските традиции 
и ценностите, в които 
те възпитават 
(допълване на 
сборника) 

12.03.2024 

24. Първа пролет Моето училище 
през пролетта 

Конкурс и изложба за 
фотография, картина 
или клип 

20–23.03.2024 

25.  Историята на 
Плевен оживява 
– пътешествие из 
родния град. Аз 
съм екскурзовод 

ЧК – разходка из града. 
Учениците в ролята на 
екскурзоводи, 
разпределени да 
разказват за различни 
културни и исторически 
забележителности. 

26.03.2024 

М. АПРИЛ 2024 

26. Лазарица, 
Цветница 

Български 
празници и 
обичаи – 
автентичност и 
красота 

Пресъздаване на 
обреди за лазаровден 
(лазарки) – съвместно 
мероприятие с 
фолклорни състави 

11.04.2024 



27. Пъстър 
Великден 

Пъстър Великден 5. Участие във 
Великденски 
базар 

6. Организиране 
на изложба 

17-19.04.2023 

28.  Арт ателие 
„Шевици“ 

Създаване на 
българската шевица с 
разноцветни капачки с 
участието на 
художници и музейни 
работници 

 

М. МАЙ 2024 

29.  „В света на 
книгите“ 

ЧК – посещение в 
библиотеката  

07.05.2024 

30. 11 май – Ден на 
св. св. Кирил и 
Методий 

Кирил и Методий Участие в концерт, 
организиран от НУ 
„Христо Ботев“, 
съвместно с ЦРД - 
Плевен 

09.05.2024 

31. 17 май – 
Патронен 
празник на НУ 
„Христо Ботев“ - 
Плевен 

92 години НУ 
„Христо Ботев“ - 
Плевен 

Празничен концерт с 
участието на приятели 
и партньори на 
училището 

17.05.2024 

32.  Тест за 
установяване на 
постиженията. 
Представяне на 
изложба. Участие 
в Национално 
състезания 
„Моята родина“ 

ЧК – подготовка и 
участие в състезанието 

14.05.2024 

33.   „24 май – вече 
съм голям и знам 
своя род и език“ 

ЧК - урок 21.05.2024 

34. 24 май – Ден на 
българската 
азбука, на 
българската 
просвета и 
култура 

Програма по 
случай Денят на 
българската 
азбука, на 
българската 
просвета и 
култура 

Съвместна 
видеопрограма с 
Българското училище в 
Монреал, Канада 

23.05.2024 

М. ЮНИ 2024 
 

 

УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА 



IV КЛАС 

 

№ СЪБИТИЕ ТЕМА НА 
МЕРОПРИЯТИЕТО 

ФОРМАТ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДАТА НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

М. СЕПТЕМВРИ 2024 

1.  Здравейте, приятели 
от четвърти клас! 

ЧК – Контролен тест 
за установяване на 
постиженията 

17.09.2024 

2. 22 септември – 
Независимостта 
на България 

Чрез дигиталните 
технологии към 
нашето минало 

Използване на 
дигиталните 
технологии в 
пряката работа с 
малките ученици и 
запознаването им с 
българските 
празници 

21.09.2024 

М. ОКТОМВРИ 2024 

3. 16 октомври – 
Ден на 
авиацията 

Светът на авиацията Посещение на ВВВУ 
„Георги Бенковски“, 
свързано с 
бъдещето кариерно 
развитие на 
учениците 
(Училището и 
висшето учебно 
заведение сключиха 
рамково 
споразумение за 
сътрудничество през 
2020 г.) 

13.10.2024 

4.  „Вкусни лакомства 
творя, но за 
здравето си бдя“ 

Съвместно 
мероприятие с 
известни кулинари, 
родители и 
споделяне на 
рецептите на баба и 
прабаба 

 

5. 1 ноември – Ден 
на будителите 

„Рецитирам стихове 
и пея песни за 
народните 
будители“ 

Съвместно 
мероприятие с 
детски градини в гр. 
Плевен 

29.10.2024 

М. НОЕМВРИ 2024 

6.  „Българи сме и 
играем, народни 
хора знаем“ 

Надиграване с 
участието на деца от 
ЦРД – Плевен 
(ДЮФА 

 



„Нашенчета“) 

7. 21 ноември – 
Ден на 
християнското 
семейство 

„Традициите в моето 
семейство“ 

Пресъздаване на 
обреди и обичаи 
пред деца от 
детските градини 

21.11.2024 

М. ДЕКЕМВРИ 2024 

8. 10 декември – 
Освобождението 
на Плевен 

„Моят град 
свободен“ 

Програма, 
съвместно с РИМ - 
Плевен  

08.12.2024 

9.  Коледуване. Кукери ЧК – Представяне на 
презентации по 
темата, съставени от 
учениците 

17.12.2024 

10. Коледа По Коледа стават 
чудеса 

Коледарска група 
(съвместно с други 
институции) 

18-20.12.2024 

М. ЯНУАРИ 2025 

11. 6 януари – 
Рождението на 
Христо Ботев 

Малки ботевци сме 
ние 

Радиопредаване и 
телевизионна 
програма  

05.01.2025 

12.  „Пътувам в 
миналото и 
настоящето на моя 
народ“ 

ЧК – Представяне на 
развитието на 
българското 
общество през 
вековете чрез 
използването на ИКТ 

07.01.2025 

13.  Богоявление. Имени 
дни 

ЧК – презентации 
„Имените дни в 
календара на 
българите“ 

21.01.2025 

14. Кукери Български традиции 
и вярвания за здраве 
и прогонване на 
злото 

Изработване на  
маски и костюми на 
кукери. 
Пресъздаване на 
обичая, съвместно с 
образователни и 
културни институции 

25.01.2025 

М. ФЕВРУАРИ 2025 

15.  „За баба поздрав ще 
създам на 
компютърния екран“ 

Създаване на 
проекти с блоково 
програмиране в 
средата на Scratch 

 

16. 19 февруари – 
Обесването на 
Васил Левски 

„Левски пред съда“  Драматизация и 
представяне на 
героизма на героя. 
Съвместно 
мероприятие с 

19.02.2025 



Детските градини в 
гр. Плевен 

М. МАРТ 2025 

17. 1 март – Баба 
Марта 

Баба Марта Изработване и 
подаряване на 
мартенски подаръци 
за децата от детски 
градини в гр. 
Плевен.  

01.03.2025 

18. 3 март – 
Освобождението 
на България 

С България в сърцето Организиране и 
провеждане на  IХ 
Междуучилищен 
конкурс за 
патриотични песни и 
стихове под надслов 
„С България в 
сърцето“ 
(организиран от НУ 
„Христо Ботев“ – 
Плевен със 
съдействието на 
РИМ – Плевен) 

27.02.2025 

19.  Лазаровден и 
Цветница 

ЧК – разучавам 
народните традиции 

18.03.2025 

20. Първа пролет Моето училище през 
пролетта 

Конкурс и изложба 
за фотография, 
картина или клип 

19–21.03.2025 

М. АПРИЛ 2025 

21.  Свободното време и 
ролята му в 
развитието на детето 

ЧК – кръгла маса с 
родители и ученици; 
интересите на 
учениците, 
представени през 
призмата на 
учениците 

08.04.2025 

22. Лазарица, 
Цветница 

Български празници 
и обичаи 

Пресъздаване на 
обреди за 
лазаровден (лазарки 
гостуват в детските 
градини) 

10.04.2025 

23.  Априлска епопея ЧК – съвместно 
мероприятие с клуб 
„Традиция“ 

15.04.2025 

М. МАЙ 2025 

24. 11 май – Ден на 
св. св. Кирил и 
Методий 

Кирил и Методий Концерт, 
организиран от НУ 
„Христо Ботев“, 

09.05.2025 



съвместно с ЦРД - 
Плевен 

25.  „Моя страна, моя 
България, мила и 
свята“ 

ЧК – Представяне на 
презентации и 
изготвени 
видеоклипове от 
учениците по темата 

13.05.2025 

26. 17 май – 
Патронен 
празник на НУ 
„Христо Ботев“ - 
Плевен 

93 години НУ 
„Христо Ботев“ - 
Плевен 

Празничен концерт с 
участието на 
приятели и 
партньори на 
училището 

16.05.2025 

27. 24 май – Ден на 
българската 
азбука, на 
българската 
просвета и 
култура 

Програма по случай 
Денят на 
българската азбука, 
на българската 
просвета и култура 

Съвместна 
видеопрограма с 
Българското 
училище в Монреал, 
Канада 

22.05.2025 

М. ЮНИ 2025 

28.  „Моята родина“ ЧК – Участие в 
Националното 
състезание „Моята 
родина“ 

03.06.2025 

29.  „Моето име и 
славният ми род – 
гордея се с дедите и 
моя свят народ“ 

Мероприятие, 
съвместно със 
служители на 
Етнографски отдел, 
РИМ - Плевен 

 

30.  „С България в 
сърцето“ 

ЧК - Заключителен 
концерт с 
подкрепата на 
родители, 
сдружения, 
образователни и 
културни институции 

10.06.2025 

 

  


