
ПРОГРАМА  

ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ 

на  

38.ОУ „Васил Априлов“, за периода: от 13-16 април 2020г. 

Тема на заниманията:  

„Възкресението в нас и нашите домове“.  

Ръководството на 38. ОУ и екип от учители е подготвило занимания, в които 

могат да се включат всички ученици, по класове, да се забавляват, да научат нови неща за 

празниците: „Лазаровден“,“Цветница“ и „Великден“. Да нарисуват картини с празнично, 

пролетно настроение с нашия учител по изобразително изкуство: Боян Боянов, да 

споделят най-интересните и смешни случки по време на онлайн обучението си, с психолога 

на 38. ОУ - Ива Цветкова, да разкажат на съучениците си - случват ли се ситуации, на 

които можем заедно да се посмеем? 

Как се държат домашните любимци, сега, когато имаме време да ги наблюдаваме, 

какво ново и необичайно виждате в тях?! Учениците могат да направят снимки или 

клипчета. 

За желаещите да рисуват и да се изявят като художници, могат да се 

консултират със специалист и да споделят на вайбър или в платформа: MS Teams, своите 

рисунки – ще дадем предварителни теми. 

Учениците могат да се включат в решаването на празнична кръстословица с Яна 

Христова, както и да се състезават да решават бързи логически задачи. За тези, които 

са сръчни, сме предвидили апликации на великденски венци, изработване на празнични 

кошници, зайчета от щипки и много други изненади. 

В 38. ОУ има много ученици и родители, които обичат да кулинарстват. Може да 

предложите вкусна празнична рецепта или снимки на ястия и да зарадвате вашите 

учители и съученици, както и да обмените кулинарен опит. 

Учениците от третите и четвъртите класове, които изучават „Компютърно 

моделиране“ могат да представят своите проекти, създадени във визуална среда за 



блоково програмиране Scratch, с великденски елементи и сюжет, да ги обсъдим в MS Teams 

и да разкажат кога един проект е успешен. Силвия Стефанова ще презентира „Роботи и 

дронове на бъдещото“ и ще отговорим на въпроса - има ли „роботи и дронове – 

хуманоиди“. 

 Снежанка Йорданова ще Ви изненада, като изработи с най-малките ученици, 

великденска украса, а с Мариана Дикова ще съчините песен по ноти на тема: Великден и 

ще играете  празнична ръченица. 

Ще стихоплетстваме с ключови думи и ще разкрием какви тайни и загадки 

крият„decica.com”и Арт студио „Сръчкоделци. 

График в MS Teams  

за провеждане на часовете: 

от 13-16 април2020г. 

часове: от 10:00-13:00ч. 

понеделник  всички първи класове: 

 а клас в 10:00ч., б клас в 10:30ч., 

 в клас в 11:00ч., г клас в 11:30-до 12:00ч. 

всички втори класове:  

а клас в 10:00ч., б клас в 10:30ч., 

 в клас в 11:00ч., г клас в 11:30-до 12:00ч. 

вторник всички трети класове: а клас в 11:00ч.,  

б клас в 11:30, в клас в 12:00, 

 г клас в 12:30-до 13:00ч. 

сряда всички четвърти класове: а клас в 10:00ч., 

 б клас в 10:30ч., в клас в 11:00,ч. 

 г клас в 11:30-до 12:00ч. 

всички пети класове: а клас в 11:00ч.,  

б клас в 11:30ч., в клас в 12:00ч. 

 г клас в 12:30-до 13:00ч 

четвъртък всички шести класове: а клас в 11:00ч.,  

б клас в 11:30ч., в клас в 12:00ч., 

 г клас в 12:30-до 13:00ч. 

от понеделник до четвъртък всички седмокласници могат да се включат, 

като мотиватори и ментори на по-малките 

ученици.  

 

Ръководството на 38. ОУ ви желае крепко здраве, уют и весели великденски празници!  


