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Цели:
Пълноценно използване на свободното време на учениците и
укрепване на здравето им чрез масовизиране на физкултурата и
спорта.
Чрез спорта и неговите правила да се възпитават в учениците чувство
за отговорност и взаимопомощ, начин на поведение в обществото.
Задачи:
1 .Правилно структурно изграждане на детския организъм чрез
подходящи физически дейности.
2.Функционално усъвършенстване и развитие на основните
физически качества на ученика.
3.Подобряване на здравословното състояние и закаляване на детския
организъм.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАДАЧИТЕ:
А. Дейности по спортен проект:
Спортен празник „Здравей, училище" - месец X 2018 г:
Щафетни игри - 1 - клас;
Щафетни игри - II- клас;
Народна топка и футбол - III-IV клас;
Народна топка и футбол - V - VI клас;
Отговорник: възпитатели и учители по физическо възпитание и
спорт
Спортно съзтезание „Бързи, смели, сръчни" -месец X - XI 2018 г.
Щафетни игри - II,III, IV клас
Отговорник: учителити и възпитатели
Спортен празник по случай Първи ноември - Ден на народните
будители - месец XI 2018 г:
I клас - щафетни игри;
II клас - щафетни игри;
III клас - народна топка,
IV клас - народна топка,
V-VI клас - футбол
VII клас - волейбол
Отговорник: учителите по ФВС, възпитатели
Участие в благотворителен турнир „Българската Коледа"
Месец Декември 2018 г.
По народна топка IV-VI кл.
Щафетки игри
I-III кл.

Волейбол

VII кл.

Спортно съзтезание „Лъвски скок" по случай рождението на
Васил Левски - месец II 2019 г.
Скок от място. Участници: по двама ученика - момче и момиче от
всеки клас.
Отговорник: учители по ФВС,учители, възпитатели

Участие в общински и областни състезания съгласно наредба
За провеждане на ученически спортни игри
Месец март-април 2019 г.
Международен ден на спорта, участие в лекоатлетически крос
Преслав Стоянов - месец V 2019 г.
Отговорник: учители по ФВС

Пролетен училищен спортен празник - месец V 2019г.
Щафетни игри -1—II клас;
Народна топка, футбол, баскетбол III-VI кл.
Волейбол
VII кл.
Отговорник: учители по ФВС
Б. Други дейности:
Участие в между училищни, общински и новогодишни
празнични турнири
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