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Дни на отворените врати 

в СУ” Иван Вазов“ гр. Бургас 

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,  

Заповядайте при нас от 20.03.2023 г. до 24.03.2023 г. В тези дни ще 

бъдат отворени всички класни стаи в начален етап и  ще имате 

възможността да посетите открити уроци в оборудваните ни по 

Общинската програма  „Първокласно начало“ кабинети . Всяка от стаите 

на началните класове ще се превърне в творческа работилница, в която 

децата ще имат възможност да проявят своите  творчески умения и усет.  

Програма на откритите уроци от 20.03.2023 г. до 24.03.2023 г.  

1. Понеделник – 20.03.2023 г.  

Тема: Лазаровден  

В класната стая на II „а“ клас с кл. ръководител Г. Раева и учител ЦОУД 

Р. Макрова /Кабинет 13/ 

 От 10:45 до 12:00ч. – Изработване на 3D картичка 

 От 15:25 до 16:45ч. – Изработване на хартиена кукла 

 

2. Вторник – 21.03.2023 г.   

Тема: Великден 

В класната стая на I „а“ клас с кл. ръководител М. Христова и учител 

ЦОУД П. Петрова /Кабинет 12/ 

 От 10:45 до 12:00ч. – Изрязване, апликиране на великденска украса. 

 От 15:25 до 16:45ч. – Изрязване, апликиране на великденска украса 
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3. Сряда – 22.03.2023 г.  

Тема: Първа пролет 

В класната стая на III „а“ клас с кл. ръководител Христина Ганева и 

учител ЦОУД В. Иванова /Кабинет № 7/ 

 От 10:45 до 12:00 ч. – Първа пролет – смесена техника  

 От 15:25 до 16:45 ч. – Моделиране със солено тесто 

 

4. Четвъртък – 23.03.2023 г.  

Тема: Първа пролет 

В класната стая на ППГ „а“ с ръководител Т. Славова /Кабинет 6/ 

 От 10:45 до 12:00ч. – Изработване на пролетна апликация 

В класната стая на II „а“ клас с  учител ЦОУД Р. Макрова /Кабинет 13/ 

 От 15:25 до 16:45ч. – 3D апликация-пролет 

 

5. Петък – 24.03.2023 г.  

Тема: Цветница 

В класната стая на ППГ „б“ с ръководител Дарина Бойчева /Кабинет 13/ 

 От 10:45 до 12:00ч. - Изработване на пролетни цветя от хартия 

 От 15:25 до 16:45ч.- танц на Лазарките 

 

СУ „Иван Вазов“ – град Бургас, бул. „Христо Ботев“ № 42 

Директор тел.: 056 81 76 90 / 0899 181 047 

Зам.-директор тел.: 0888532578 

Канцелария: 056 81 76 93 

e-mail: ivazov_bs@abv.bg 

www.ivazov-burgas.com  
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