
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ 

КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГРАД ДОБРИЧ 
  

26-ТИ АПРИЛ - 24-ТИ МАЙ 2018 ГОДИНА 
 

Посвещава се на 146 г. от създаването на първото класно училище в Добрич през 1872 г. 
 

№ Инициатива Ден, час  Място  Участват 

1. 

Представяне на най-дългата книга „Влак - приказен чу-
дак“, създадена от над 200 ученици от I - IX клас, 
включваща преписани текстове от любими литературни 
творби и илюстрации по тях, във връзка с национална-
та инициатива „Маратон на четенето“  

26.04.2018г. (чет-
въртък) от 12,45ч 

В двора на 
училището  

120 ученици от I, II, III, 
IV клас, техните учители 
и инициаторът - училищ-
ният библиотекар Нели 
Георгиева  

2. 

Рецитал, представящ 20 авторски стихотворения на 
младия поет Преслав Сивков, ученик от XIб клас, под 
надслов „Моят живот“  

27.04.2018г. (пе-
тък) от 13,00 ч. 

Училищна 
зала 

60 ученици от гимназиа-
лен етап, общественици, 
творци, приятели, близки 

3. Занимателно математическо състезание 
4-ти май (петък) 
от 12,00 ч.   

Училищна 
зала 

60 ученици от VI клас  

4. Благотворителен бал на училището 
4-ти май (петък) 
от 19,00 ч. 

Ресторант 
„България“ 

Екип, ученици, родители, 
партньори, гости 

5. 

Среща с журналистката Мая Щърбанова и показване на 
образователния филм „Фалшивите новини и как да ги 
разпознаваме“, във връзка с националната инициатива 
„Журналисти в училище“ 

8-ми май (втор-
ник) от 12,00 ч. 

Училищна 
зала 

60 ученици от Х и ХI 
клас, колеги и служители 

6. 
Кръгла маса на тема: „Делото на светите братя Кирил  и 
Методий“ 

10.05.2018г. (чет-
въртък) от 13,00ч 

Училищна 
зала 

50 ученици от Х и ХI клас 
и техни учители 

7. 

Кратка музикална-танцувална програма и представяне 
на пиесата „Объркана приказка“ от талантливите малки 
актьори на г-жа Тодорка Ненова 

10.05.2018г. (чет-
въртък) от 14,00ч 

ДКТ „Дора 
Габе“ 

Класните ръководители и 
учениците от II и III клас   

8. 
Поднасяне на цветя пред паметната плоча на първото в 
Добрич класно училище  

11.05.2018г. (пе-
тък) 9,10-9,25ч. 

Храм „Св. 
Троица“ 

20 ученици от VIII клас, 
ръководство, учители 



9. 

Празнично шествие до паметника на светите братя Ки-
рил и Методий в централната част (неучебен, но при-
съствен ден, патронен празник на училището)  

11.05.2018г. (пе-
тък) 9,30-9,55ч. 

От зала 
„Добрич“  

Представителен блок от 
300-400 ученици, екип, 
желаещи родители 

10. 

Училищно тържество с кратка литературно-музикална 
програма и награждаване на призьорите и първенците 
на училището за 2017/2018 год. (неучебен, но присъс-
твен ден, патронен празник на училището) 

11.05.2018г. (пе-
тък) 10,00-10,40ч 

Паметник 
на св. св. 
Кирил и 
Методий  

Представителен блок от 
около 400 ученици, екип, 
родители, гости, прияте-
ли, партньори, граждани 

11. 

Включване в инициативата на Министерство на обра-
зованието и науката „Розите на България“ чрез масово 
танцуване на популярно българско хоро 

11.05.2018г. (пе-
тък) от 10,40ч. 

На площа-
да пред 
паметника 

Желаещите ученици, ро-
дители, гости и граждани 

12. 
Представяне на пиесата „Опитвам се да кажа, че аз съм 
новият…“ от малките актьори от IIIв и VIIв клас  

11.05.2018г. (пе-
тък) от 11,00ч. 

ДКТ „Дора 
Габе“ 

120 ученици от VII, VIII и 
IX клас и учители 

13. Засаждане на дървета и храсти 
11.05.2018г. (пе-
тък) 

В двора на 
училището  

Ученици от IIIв клас и 
техните родители 

14. Изпращане на абитуриентски випуск 2018 год.  
15.05.2018г. 
(вторник) от 
17,00ч.  

В двора на 
училището 

50-те ни зрелостници, 
ученици от III - XI клас, 
екип, родители, гости 

15. 
Младежко състезание-дебат на английски език по 
актуални теми, свързани с училищния живот 

17.05.2018г. (чет-
въртък) от 13,30ч 

Училищна 
зала 

50 ученици от VIII - XI 
клас и учители  

16. 
Забавен пролетен карнавал (неучебен, но присъствен 
ден, спортен празник на училището) 

22.05.2018г. 
(вторник) от 
10,00ч.  

В двора на 
училището 

300 ученици от I - IV 
клас, техните учители и 
класни ръководители 

17. 
Училищен спортен празник (неучебен, но присъствен 
ден, спортен празник на училището) 

22.05.2018г. 
(вторник) от 
10,00  

В двора на 
училището 

300 ученици от V - XI 
клас, техните учители и 
класни ръководители 

18. Включване в градското празнично шествие 
24.05.2018г. (чет-
въртък) от 9,45ч. 

Градски 
център 

Желаещите ученици, ро-
дители, екип 

19. Абитуриентски бал на випуск 2018 година 
24.05.2018г. (чет-
въртък) от 20,00ч 

Ресторант 
„Лебед“ 

50-те ни зрелостници и 
техните учители 

20. 

Изготвяне на презентации на тема „Биоресурси“ от уче-
ници от VI и VII клас и представянето им в часовете по 
природни науки 

През периода на 
програмата 

В класните 
им стаи 

162 ученици от VI и VII 
клас, учителите по при-
родни науки  



    


