
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І”

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

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

ПРОГРАМА
ЗА СПОРТЕН ПРАЗНИК
ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“

19 май 2022 г. (неучебен, но присъствен ден)

За учениците от І до ІV клас вкл.:

Място на провеждане: ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ“
Инструктаж и придвижване до Младежки хълм:                    08:30 ч. – 09:00 ч. -
двора на училището - баскетболни игрища
Начало на състезателните игри на Младежки хълм:               09:00 ч.
Край на състезателните игри и придвижване до училище:    12:45 ч. – 13:15 ч.
Прибиране на децата от родителите: 13:15 ч. - 14:00 ч.

За учениците от V до VІІ клас вкл.:

Място на провеждане:  в двора на ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“
Инструктаж и организиране на групите:                                   9:00 ч. – 09:30 ч. -
класни стаи
Начало на спортния празник: 9.30 ч - флашмоб - волейболно игрище
Начало на спортно-състезателните игри в двора на училището:  10:00 часа
Край на състезателните игри и обобщаване на резултатите:  12:30 ч. – 13:00 ч.
Прибиране на децата от родителите или самостоятелно прибиране: 13:00 ч - 14:00ч.

1. Спортно-състезателни игри  за учениците от прогимназиален етап (V А,Б,В клас):

Времева рамка Игри Място на провеждане Отговорници
9:00-9:30 Организиране на

групите и провеждане
на инструктаж

Класни стаи на
паралелките

Класни
ръководители

9:30-10:00 Флашмоб в трите етапа -
танц на песен
изписване на фигура
обиколка на спортни
терени

Ученици Класни
ръководители

10:00-11:00 Футбол

Топка над въже

Малко игрище № 3

Волейболно игрище №
6

Кристиан Моллов

Яница Иванова

11:00-11:30 почивка Класни
ръководители

11:30-12:30 Народна топка
Баскетбол

Игрище № 1
Баскетболно игрище №
2

Яница Иванова
Кристиан Моллов

Класните ръководители задължително присъстват на спортните игрища, на които се
провеждат състезанията.



2. Спортно-състезателни игри  за учениците от прогимназиален етап (VI А,Б,В клас):

Времева рамка Игри Място на провеждане Отговорници
9:00-9:30 Организиране на

групите и провеждане
на инструктаж

Класни стаи на
паралелките

Класни ръководители

9:30-10:00 Флашмоб в трите етапа -
танц на песен
изписване на фигура
обиколка на спортни
терени

Ученици
Класни ръководители

10:00-11:00 Футбол

Народна топка

Голямо игрище № 4
Игрище № 1

Александър Стоилов
Марина Витларова,
Тодор Лалов

11:00-11:30 почивка Класни ръководители
11:30-12:30 Баскетбол - момчета

Игра “Пас”-
момичета

Игрище № 3

Игрище № 5

Александър Стоилов
Марина Витларова,
Тодор Лалов

Класните ръководители задължително присъстват на спортните игрища, на които се
провеждат състезанията.

3. Спортно-състезателни игри  за учениците от прогимназиален етап (VII А,Б,В
клас):

Времева рамка Игри Място на провеждане Отговорници
9:00-9:30 Организиране на

групите и провеждане
на инструктаж

Класни стаи на
паралелките

Класни ръководители

9:30-10:00 Флашмоб в трите етапа -
танц на песен
изписване на фигура
обиколка на спортни
терени

Ученици
Класни ръководители

10:00-11:00 Баскетбол

Народна топка

Игрище № 2

Игрище № 5

Светослав Борисов
Веселина Кузманова

11:00-11:30 почивка Класни ръководители
11:30-12:30 Футбол - момчета

Волейбол - момичета
Игрище № 4

Игрище № 6
Класните ръководители задължително присъстват на спортните игрища, на които се
провеждат състезанията.

Изготвил: Александър Стоилов
Кристиан Моллов
Гр. Пловдив


