
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86 

тел: 032/ 331 - 386, e–mail: school@ekzarhantim1.com 

 

Дейности в Седмицата на бащата 

09.11.2020 г. – 15.11.2020 г. 

Тази година Националната седмица на бащата е посветена на музиката, а мотото й е "В 

ритъм с татко!". Съобразено с обстановката, предлагаме разнообразни дейности у дома 

или за онлайн предизвикателства. 

Дата / период Дейност Отговорници 

06.11.2020 г. Изработване и публикуване на афиш на 
събитието в сайта на училището  
 

Кр. Мицева 
М. Базел 
Яна Паскалева 

09.11. – 
15.11.2020 г. 

Работилница с деца и бащи за изработване на 
полезни предмети „Моят татко е майстор“ 
(къщички и хранилки за птици, информационни 
табели, сандъчета за цветя и др.)  
Правят се снимки или кратки видеа на 
дейностите, които се изпращат на електронната 
поща на класните ръководители с цел 
популяризиране. При желание някои от 
изработените продукти могат да се дарят на 
училището, като се изпишат имената на 
създателите им. 

Класните 
ръководители 

10.11.2020 г. Интервю „Любимата песен на моя баща“ 
(Децата правят кратко интервю с баща си у дома 
и слушат заедно любимата му песен. В 
заниманията по интереси децата представят 
любимата песен на бащите си. Бащи гостуват в 
класната стая чрез Google Meet.) 

Учителите в ГЦОУД 
(правят снимки на 
представянето) 

11.11.2020 г.  Видео среща „Моят татко ни гостува“ 
(Във видео среща, реализирана в заниманията по 
интереси баща/бащи разказват своите професии 
и хоби и разговарят с децата за важни  неща от 
живота.) 

Учителите в ГЦОУД 
(правят снимки на 
представянето) 

09.11.2020 г. -
13.11.2020 г. 

Конкурс на тема „Аз и моят баща” в две 
направления: 

 за разказ или есе 

 за рисунка 

М. Базел, Св. Борисов, 
преподаващите 
български език и 
литература, Кр. 
Мицева 



(На 13.11.2020 година жури, определено от 
директора ще разгледа творбите и ще класира 
победителите в конкурса. Най-добрите творби ще 
бъдат публикувани в сайта на училището) 

16.11.2020 година Популяризиране на дейностите от Седмица на 
бащата в сайта  
Обратна връзка с организаторите на събитието 
 

Кр. Мицева 
М. Базел 
Яна Паскалева 
Славка Генова 

 


