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ГРАФИК ЗА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ НА V И VІ КЛАС 

В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С.СКАЛИЦА В ПЕРИОДА 17.06. – 30.06.2021 г.  

 

ДАТА ДЕЙНОСТ ЧАС 

17.06.2021 Еко клуб „Мисли и живей в зелено“ 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по БЕЛ. 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по Математика. 

Занимания по интереси. 

8.00 - 9.00 

9.00 – 9.40 

10.00 – 10.40 

11.00 

21.06.2021 Посещение на Планетариум – град  Ямбол 8.30 

22.06.2021 Еко клуб „Мисли и живей в зелено“ 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по БЕЛ. 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по Математика . 

Занимания по интереси. 

8.00 - 9.00 

9.00 – 9.40 

10.00 – 10.40 

11.00 

23.06.2021 Еко клуб „Мисли и живей в зелено“ 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по БЕЛ. 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по Математика . 

Занимания по интереси. 

8.00 - 9.00 

9.00 – 9.40 

10.00 – 10.40 

11.00 

24.06.2021 Еко клуб „Мисли и живей в зелено“ 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по БЕЛ . 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по Математика . 

Занимания по интереси. 

8.00 - 9.00 

9.00 – 9.40 

10.00 – 10.40 

11.00 

25.06.2021 Посещение на резервата “Долна Топчия” –  град Елхово 

Еко клуб „Мисли и живей в зелено“ 

8.30 

28.06.2021 Еко клуб „Мисли и живей в зелено“ 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по БЕЛ . 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по Математика . 

Занимания по интереси. 

8.00 - 9.00 

9.00 – 9.40 

10.00 – 10.40 

11.00 

29.06.2021 Еко клуб „Мисли и живей в зелено“ 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по БЕЛ . 

Компенсиране на пропуски в усвояването на учебното съдържание по Математика . 

Занимания по интереси. 

8.00 - 9.00 

9.00 – 9.40 

10.00 – 10.40 

11.00 

30.06.2021 Посещение в село Бояджик 8.30 

 

 


