
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   „ДЯДО ИВАН АРАБАДЖИЯТА” 

4204 с. Царацово, общ. Марица, ул. „ХанАспарух” № 11 

тел: 03127/2260, e- mail: ou_caracovo@abv.bg 

www.diadoivanarabadjiata.net 

 

ПЛАН – ПРОГРАМА за честване на Патронния празник 

в ОУ „Дядо Иван Арабаджията”, с . Царацово – 

12.02.2021г. 

I. Цели: 

 1. Да се приобщят учители, ученици и родители към училищния живот и традиции;  

2. Да се проведат мероприятия, посветени на годишнините;  

3. Да се популяризира ОУ „Дядо Иван Арабаджията”,  като привлекателна образователно-

възпитателна и културна институция в района; 

 4. Да се изгражда патриотично възпитание и национално самочувствие у учениците  на ОУ 

„Дядо Иван Арабаджията”, с. Царацово, общ „Марица” 

 II. Задачи:  

1. Активно участие на всички учители  и учениците от I дo VII клас в предвидените мероприятия;  

2. Подобряване на интериора в училище чрез рисунки,табла,  колажи, изложбени кътове и 

други;  

ІІI. ДЕЙНОСТИ, ПРЕДХОЖДАЩИ ПРАЗНИКА 

1.  Оперативно съвещание на учителите по повод  дейностите, предхождащи празника, и 

дейностите, включени в тържеството; 

2.  Конкурс за рисунка на тема:  „Моето училище”; 

3. Илюстративни табла на тема:  „Живот,  дейност и  културен принос на Дядо Иван 

Арабаджията”; 

4.  Конкурс за съчинение на тема:  „Моето училище“ (за учениците от IV клас)  

5.  Презентация, посветена на патрона на училището, тема: „Дядо Иван Арабаджията – един 

велик възрожденец“; 

6. Репетиции на драматизация на пиеса от възрожденската литература, свързана с идеята за 

възрожденската култура и просвета, изготвена по романа „Под игото ” , „Радини 

вълнения”от Иван Вазов – за учениците от прогимназиален етап; 

7. Изготвяне на декори за драматизация на пиеса ; 

8. Набавяне на костюми и възрожденски облекла; 

9. Изработване на грамоти за отличените в конкурсите ученици; 



IV.ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА 

УЧИЛИЩЕТО  

Поради епидемиологичната обстановка в страната и с цел избягване струпването на много 

хора , госпожа Стоянова – Директор на училището-  нареди празникът да се провежда 

поотделно в начален и прогимназиален етап в училището. 

1. Честването при учениците в начален етап ще се провежда при спазване на строги правила 

и дистанция и  включва : 

1.1 Представяне на презентация, изготвена от учителите в начален етап,  за живота, 

делото, културния и обществен принос  на Дядо Иван Арабаджията; 

1.2 Тържествено награждаване на отличените в конкурсите за рисунки и стихотворения  

ученици от начален етап; 

1.3 Беседа  на тема : „ Какво зная  за живота и делото на Дядо Иван Арабаджията „ 

 

2. Честването при учениците в прогимназиален етап ще се провежда  в 3 направления и 

включва : 

2.1 Представяне на доклад от петокласници  на тема : „Дядо Иван Арабаджията и Васил 

Левски – двама родолюбиви възрожденски дейци  ” 

2.2 Състезание по отбори  между учениците от  6. И 7. Клас на тема: „Аз зная повече за 

Вазов и възрожденската култура ” 

2.3 Тържествена литературно – музикална драматизация на пиеса , изготвена по главата 

„Радини вълнения”, от романа „Под игото” на Иван Вазов, участници – прогимназиален 

етап 

 

V . Начало на Патронен празник : 9.30ч, петък ,  12.02.2021 г.,  

Край – 12.00 

 

Честване : 

1. Начален етап – Класна стая на 6. клас   

2. Прогимназиален етап – Столова 

 

Изготвил плана: Г. Аланджийска …………………… 

/Председател на Комисия за честване на училищни тържества и празници/ 

 

 

 

 

Дата: 09.02.2019г.                                                       Одобрил, Директор ………………… 

                                                                                              / Д. Стоянова/ 


