СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН “ТРИАДИЦА”

НОЕМВРИ 2018 г.
ДАТА
20.10-10.11.2018 г.

31.10.2018 г.
31.10 2018 г.
11.2018 г.
11.2018 г.
11.2018 г.
11.2018 г.
11.2018 г.
11.2018 г.

ЧАС

ОРГАНИЗАТОР НА
ИНИЦИАТИВАТА
126 ОУ „П.Ю.Тодоров“

СЪБИТИЕ

Професионална гимназия
по текстил и моден
дизайн
47. СУ „Христо Г.
Данов“
47. СУ „Христо Г.
Данов“
121 СУ "Георги
Измирлиев"

Организиране на честване на Ден на
народните будители

121 СУ "Георги
Измирлиев"
121 СУ "Георги
Измирлиев"
121 СУ "Георги
Измирлиев"
121 СУ "Георги

изложба на тема „Есенен пайзаж”

Честване на Ден на народните
будители
Участие на ученици в Общинско
първенство по волейбол
Изготвяне на табла и електронни
презентации за Деня на народните
будители
Литературно четене по класове за
Деня на будителите
Уроци по безопасност на движението
Посещение на литературния музей "
Ангел Каралийчев"
Посещение на театрална постановка

АНОТАЦИЯ НА СЪБИТИЕТО

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
във фоайето на
втория етаж пред
кабинета по
музика

ИЗПЪЛНИТЕЛ

учениците от
начален етап

учениците от ІІІ
и ІV клас
учениците на
Vаб
учениците от

1

Измирлиев"
11.2018 г.

ДГ № 167 „Малкият
принц“

11.2018 г.

ДГ № 167 „Малкият
принц“
ДГ № 167 „Малкият
принц“
ДГ № 167 „Малкият
принц“
ДГ № 129 "Приказен
свят"
ДГ № 129 "Приказен
свят"

11.2018 г.
11.2018 г.
11.2018 г.
11.2018 г.
11.2018 г.

ДГ № 129 "Приказен
свят"

11.2018 г.

ДГ № 129 "Приказен
свят"
ДГ № 129 "Приказен
свят"

01.11.2018 г.

прогимназиален
клас
Седмица на Бащата – „Татко разкажи
ми!“ – бащи разказват за професията
си
„Ден на Християнското семейство”
„Есенен празник”
Театър за деца „Зимно приключение“
Изложба „Цветовете на есента“
Ден на християнското семейство.
Отбелязване на Деня на
християнското семейство по групи
„Есенна забава“ – Подвижни игри за
престрояване: Всеки в своята колона,
Разминаване със знаменца, Деца и
птици
Ситуация пред родителите на тема
„Здравословно хранене“
Ден на будителите.
1.Открита практика в ПГ6.
2.Ден на народните будители.
Базар за ръчно изработени картички,
посветени на Деня на будителите и
празника Хелуин

01.11.2018 г.

22. СЕУ „Георги С.
Раковски“

01.11.2018 г.

НЧ „Иван Николаевич
Денкоглу – 1867 г.“

в чест на Народните Будители - почит
към тези, които мислят за българския
дух

01.11.2018 г.

20.ИОУ „Тодор Минков“

Отбелязване Деня на будителите

01.11.2018 г.

20.ИОУ „Тодор Минков“

Отбелязване Деня на будителите

01.11.2018 г.

2АЕГ „Томас
Джеферсън“
2АЕГ „Томас
Джеферсън“

Училищно тържество, посветено на
Деня на народните будители
спортно-туристически дейности

02.11.2018 г

тържество на децата от трета
възрастова група
тържество на децата от втора
възрастова група
ПГ5А

Мероприятията се извършват в
двора на детската градина под
ръководството на педагогическия
екип
Правене на сандвичи с родители

Втора група
Отбелязване на
празника по
групи.

инициатива на Съвета на
учениците – библиотекари за
подкрепа дейността на училищната
библиотека
в английската
забавачница
посещение на постановка
"Хъшове"
посещение на постановка "Албена"

Народния театър
"Иван Вазов"
Театър
Българска Армия

7 клас
7 клас

Природен парк
Витоша
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02.11.2018г

127 ДГ „Слънце“

Екскурзия на деца от ДГ № 127
"Слънце"

парк "Диноленд"
- гр. Пазарджик

02-16.11.2018 г.

22. СЕУ „Георги С.
Раковски“

Музей „Земята и
хората“ и
Мостът на
влюбените

03 - 4.11.2018 г.

НЧ „Иван Николаевич
Денкоглу – 1867 г.“

05-09.11.2018 г.

2АЕГ „Томас
Джеферсън“
126 ОУ „П.Ю.Тодоров“

Участие на Интернет клуб София –
Сердика на 22 СЕУ „Г.С.Раковски“ в
Дистриктния ротариански проект:
Фотоизложба „Бъди вдъхновението“,
подчинена на темата защо си струва
да останеш в България
семинар/състезание за купа БАГАТУР
в Стара Загора с участие на школа
Таекуон до
Училищен турнир по шах

05- 09.11. 2018 г.
07.11.2018 г.
08.11.2018г

9.30

ДГ № 2 "Звънче"
104 ОУ „З. Стоянов“

09.11. 2018 г.

126 ОУ „П.Ю.Тодоров“

09.11.2018г

ДГ № 127 „Слънце“

09.11.2018 г.

18.30

НЧ ”Д-р Петър Берон
1926 г.”

12.11.2018г.

104 ОУ „З. Стоянов“

12-22.11.2018 г.

126 ОУ „П.Ю.Тодоров“

14.11.2018 г.
15.11.2018 г.

9.30

15.11.2018 г.

12,30

ДГ № 2 "Звънче"
НЧ ”Д-р Петър Берон
1926 г.”
22 СЕУ „Георги С.
Раковски“

ще се проведе вътрешно училищно
първенство по футбол
Театър за деца
Oтбелязване на Европейския ден на
здравословното хранене
екскурзия до Пловдив част от проекта
за запознаване с български художници
Творческа среща на деца от ДГ № 127
"Слънце" с писателката Живка
Шопова
Литературна гостоприемница
„Кога налице, кога наопаки“ 88 осемстишия
Организиране на училищна изложба
«Историята в картинки»
изложба на тема „Хартиени пластики”

Театър за деца
Литературна гостоприемница
Лекция на съдия Деница Митрова по
образователната програма на
Административния съд София – град:
„Съдебната власт – информиран избор
и гражданско доверие“

Шоу „Дечко”
Ученици 17.клас

Представя Надежда Захариева с
премиера на новата и стихосбирка

Клуб Студио 5
Ученици 17.клас
във фоайето на
втория етаж пред
кабинета по
музика
Театър „Лавина”

Представя Банко Банков

Зала 2 Дом на
архитекта

пред учениците от гимназиален
етап на обучение – Център за
кариерно развитие и консултиране
на 22 СЕУ „Г.С.Раковски“
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16-17.11.2018 г.

10.00

19-23.11.2018 г.
20.11.2018 г.
21.11.2018 г.
21.11.2018 г.
23.11.2018 г.

9.30
19.00

24 и 25.11.2018г.
28.11.2018 г.
28.11.2018 г.

30.11.2018 г.
12.2018 г.
12.2018 г.
12.2018 г.
12.2018 г.
12.2018 г.
12.2018 г.

НЧ ”Д-р Петър Берон
1926 г.”

„Пеещите пътни знаци“

Професионална гимназия
по текстил и моден
дизайн
Професионална гимназия
по текстил и моден
дизайн
НЧ „Иван Николаевич
Денкоглу – 1867 г.“
ДГ № 2 "Звънче"
НЧ ”Д-р Петър Берон
1926 г.”

Вътрешноучилищно първенство по
шахмат

НЧ „Иван Николаевич
Денкоглу – 1867 г.“
9.30

ДГ № 2 "Звънче"
22 СЕУ „Георги С.
Раковски“

Професионална гимназия
по текстил и моден
дизайн
121 СУ "Георги
Измирлиев"
121 СУ "Георги
Измирлиев"
121 СУ "Георги
Измирлиев"
47. СУ „Христо Г.
Данов“
ДГ № 167 „Малкият
принц“
ДГ № 167 „Малкият

мюзикъл за деца
спектакъл на Детски Музикален
Театър „Светюлка”
съвместно със Софийска опера

Софийска опера

Театър
„Светюлка”

Отбелязване на Международния ден
за правата на детето
В моето семейство - рисунки за мама
и татко.
Театър за деца
Концерт на Женски хор „Христина
Морфова” и Камерен хор „Колегиум
Музикум” – Берлин
семинар в салона на читалището с
Ким Унг Юл - 9 дан , школа Таекуон
до
Театър за деца
Откриване на кабинет по български
език и литература на името на проф.
Боян Пенев – един от първите учители
на II Софийска мъжка гимназия, чиито
наследник е 22 СЕУ „Георги С.
Раковски“.
Отбелязване на Международния ден
за борба срещу СПИН

в английската
забавачница
Кино „Павлов”
Католическа
катедрала „Св.
Йосиф“

Театър „Павлов”
Открит урок за проф Боян Пенев
на г-ца Мариета Николаева
Николова и ученици от 12е клас

Представяне на професии от родители
пред учениците от Іабв
Посещение на националния
политехнически музей
Коледна пиеса

от учениците на
ІІІ а и ІІІ б клас
учениците от ІV
аб

Участие на ученици в първенство по
плуване "За купата на кмета"
Коледен базар
„Дядо Коледа дойде при нас”

коледни и новогодишни
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12.2018 г.
12.2018 г.
12.2018 г.
12.2018 г.
06.12.2018 г.
08.12.2018 г.
08.12.2018 г.

13.00

принц“
ДГ № 129 "Приказен
свят"
ДГ № 129 "Приказен
свят"
ДГ № 129 "Приказен
свят"
ДГ № 129 "Приказен
свят"
Национална търговскобанкова гимназия
Професионална гимназия
по текстил и моден
дизайн
НЧ ”Д-р Петър Берон
1926 г.”

Зимни игри и зимни спортове :
„Снежен човек“, „Снежинки“
„Празник край елхата“

Открит урок по екология.

„Снежанка, Мащехата и Огледалото”

Волейболен турнир
коледна изложба

14-21.12.2018 г.

121 СУ "Георги
Измирлиев"
НЧ „Иван Николаевич
Денкоглу – 1867 г.“
НЧ ”Д-р Петър Берон
1926 г.”
НЧ ”Д-р Петър Берон
1926 г.”
ДГ № 127 „Слънце“

Коледен базар

17.12.2018 г.
17.12.2018 г.
17-21.12.2018 г.
17-20.12.2018 г.
18-19.12.2018 г.

18.30

Професионална гимназия
по текстил и моден
дизайн
47. СУ „Христо Г.
Данов“
43 ДГ „Талант“

Презентация от родител в групата,
подвижни игри.

ПГ5Б

Отбелязване на 6-ти декември - Ден
на банкера
Отбелязване на Международния ден
за правата на човека

104 ОУ „З. Стоянов“
126 ОУ „П.Ю.Тодоров“

14.12.2018 г.

ПГ6Б

Коледни тържества по групи.

11-12.2018 г.
11-24.12.2018 г.

14.12.2018 г.

празници
За закаляване на децата се
провеждат снежни игри на двора
Украса на сурвачки с мама и баба

концерт спектакъл в НДК на балетна
школа Коломбина
Коледен концерт
„Коледни Пеещи пътни знаци”
театрален спектакъл "Писмо до Дядо
Коледа"
Вътрешноучилищно първенство по
тенис на маса

балетен спектакъл за деца по
приказката на Братя Грим
по повод 80 години от рождението
на акад . Красимира Колдамова

Зала 11 НДК

Ученици 6. клас
във фоайето на
втория етаж пред
кабинета по
музика

на ученици от Музикалната школа

Просветна зала

спектакъл на Детски Музикален
Театър”Светюлка”

Зала 11 НДК
театър Арт
медия

Благотворителен Коледен базар
Коледни тържества в подготвителните
групи

5

20.12.2018 г.
20.12.2018 г.
20.12.2018 г.
20.12.2018 г.

19.00

43 ДГ „Талант“
47. СУ „Христо Г.
Данов“
НЧ ”Д-р Петър Берон
1926 г.”
121 СУ "Георги
Измирлиев"

Дядо коледа е при мас!
Коледно тържество
В НОЩТА НА КОЛЕДА

Концерт с участието на ученици и
худож.колективи на читалището

Зала 11 НДК

Коледно тържество

6

