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54 години ОУ “Алеко Константинов”!

Призив към

Алековци

- Следвай принципа на Алеко Константинов: „ Свобода, Честност, Любов”!
- Не забравяй да се смееш, защото: „Нищо не е загубено, докато не е изгубен смехът”!
- Чувствай се Щастливец!
- Стреми се да откриваш красотата във всичко, което те заобикаля!
- Пътешествай, за да опознаеш себе си и света!
- Обичай и пази природата!
- Мислите и делата ти да бъдат благородни!
- Помни уроците на историята!
- Бори се за своето мечтано бъдеще!
- Не забравяй учителите си, които търпеливо те водеха по трудните пътеки на науката!
- Опознай Родината, за да я обикнеш!
- Защитавай правата на всеки човек, независимо от неговия пол, националност,
раса и религия!

Не забравяй, че си АЛЕКОВЕЦ,
и носи с чест това име!

МОЕТО УЧИЛИЩЕ
Основно училище „Алеко Константинов“ е мястото на щастливците. Аз истински обичам и уважавам своето училище, защото от тук започва всичко: за
първи път хванаха неопитната ми ръка, за да ме научат да пиша, тук прочетох
първите текстове, тук мразих и обичах, плаках и се смях. Тук за първи път се
влюбих, получих първата шестица, е и първата двойка.....Тук срещнах и загубих приятели, преживях първото си предателство, първата ревност и хиляди
още неща. За тези седем учебни и емоционални години, прекарани в „ училището на щастливците“, често ми се е случвало и да искам просто да се махна и
да загърбя всичко, но имаше хора – учители и съученици, които ми върнаха
куража, и аз продължих горда и сигурна. Аз съвсем скоро ще си замина оттук,
защото свърших своята работа и ще отстъпя място на тези, които идват след
мен. Със сигурност беше трудно, емоционално, забавно, готино. Радвам се и
съм горда, че през тези неповторими години Аз бях в това училище, с тези
деца и учители. Отправям специални благодарности към всички мои учители,
които ме учиха , които се трудиха, за да успея, към всички, които построиха
„основите на моя строеж“! Продължавам горда напред, защото учих в най-доброто училище!
Траяна Иванова, 7а клас

Носители на приз АЛЕКОВЕЦ
Година

Ч Е С Т И Т

П Р А З Н И К

на всички ученици, учители и служители!
Вървете смело напред като честни и достойни Алековци!
Бъдете здрави и постигайте мечтите си!
Дорина Желязкова, директор

Ученик

2000

Антон Данчев Бакалов

2001

Жулиета Огнянова Братанова

2002

Давид Страхилов Мавров

2003

Любомира Веселинова Урумова

2004

Димитър Яшев Минков

2005

Бойко Николаев Атанасов

2006

Мирослав Петков Жеков

2007

Елина Димитрова Петкова

2008

Александър Йотов Минкин

2009

Наско Милчев Караганев

2010

Мина Евгениева Гочева

2011

Мартин Христов Колев

2012

Виктор Младенов Колев

2013

Десислава Филипова Вълкова

2014

Добромир Здравков Зафиров

2015

Мария Георгиева Кирева

2016

Микаела Димитрова Димитрова

2017

Никол Станимирова Пашалиева

2018

Виктория Петрова Трифонова

Ученическо творчество
„Димитровград
е извор на сили и младост“
Родих се на тази земя преди девет години, не коя да
е, а земята на Димитровград. Поех първите глътки въздух от града на младостта. Отворих очи и видях хората,
които са ме създали - именно това са най – гордите родители дали ми най - българското име - Димитър.
Израствах година след година с традициите и празниците на моето семейство, което е създадено не къде,
а в красивия и млад град – Димитровград, който вече
70 години съществува. Знаех какво е да сурвакам на
„Сурва“, да ми вържат мартеница на Първи март, да
сборя яйце и да усетя, че в ръцете си държа борак на
Великден. Влизах в църква и палех свещ на Димитровден пред иконата на св. Димитър и знаех, че той ме
ръководи и закриля. В тази църква станах християнче.
Бъдни вечер за мен и моето семейство е един от най
– светлите семейни празници, които само в България
се усещат и празнуват с висок дух и от сърце.
Когато се разхождам из парковете на Димитровград ме обзема желание отново да ги посетя. Срещам
хора и много деца усмихнати, весели, щастливи.
Там с моите приятели прекарвам щастливи мигове,
които със сигурност ще останат незабравим спомен в
съзнанието ми.
Заставам пред паметника на поета Пеньо Пенев и
се питам: „Защо ли точно на този град е решил да посвети младостта си и най-хубавите мигове от живота
си!“ И след това, вглеждайки се в очите му, сам си отговарям, защото тук градът е вечно млад, изпълнен със
сили и желание за израстване.
Със семейство ми винаги сме присъствали на всички празници, организирани от община Димитровград,
посветени на извора на силата и младостта. Всеки от
тях ме кара да настръхвам, да се радвам , че и аз съм
част от него.
Йордановден - хвърлянето на кръста, празникът в
който искам и аз някой ден да участвам.
Посрещането на Баба Марта и Националния празник на България с най – голямата мартеница и триба-

греника бяло, червено, зелено, който всеки може да
види пред общината и да се почувства истински българин. На Цветница аз и моето братче имахме възможността да посадим дръвчета в Алеята на новия живот,
вдъхващ много сили и е извор на младост.
24- ти май е ден, отбелязван в града ни с манифестация, както е било преди години от всички училища.
Страхотният първи юни - празник на децата, организиран отново от Общината приятел на детето.
През септември винаги отбелязваме празника на
града ни, озарен с красива заря, а за 70-я юбилей на
Димитровград бях без думи.
А най – вълшебно ми е – не знам защо, когато на
Коледа се палят светлините на Дървото на Надеждата.
Аз съм горд, че раста в Димитровград, тук ходих на
детска градина, а сега и в едно от най-хубавите училища - ОУ “Алеко Константинов“.
Димитровград е част от мен и аз съм част от него,
защото тук съм се родил и всичко, което обичам, е тук
- семейството, домът и приятелите ми.
С дух и чест израствам в Димитровград, гордея се с
това, че съм димитровградчанин, за туй че нося в сърцето си богатството и традициите на извора на сили и
младост.
Обичам Димитровград!
Димитър Кирилов Иванов – III в клас
1 място - конкурс за детско творчество “Шанс”
МОЯТА БИБЛИОТЕКА НА БЪДЕЩЕТО
Представям си моята съвременна библиотека
като най-желаното място. Представям си никога да
не остава празна. Искам моята библиотека да бъде
най- подреденото място в света. Да може всичко да
бъде лесно за намиране. Да бъде разграфено по букви, автори – чужди и наши. Искам да е най- голямата библиотека в света. Непрекъснато да има някой ,
който да работи в нея, а подреждането на книгите да
се случва с роботи и компютри. Читателите да се опът-

ват чрез много табели и знаци, също могат да питат
персонала или най-близкия компютър. Придвижването ще се случва и на електронен стол. Може да го
използват млади и стари, инвалиди и здрави. В столовете ще има програмиран чип, който ще издава необходимите насочващи сигнали. Книгите ще бъдат два
вида- хартиени и електронни. А ако си носиш таблет
или смартфон, ще може платено ,чрез въвеждане на
номера на кредитната си карта, необходимата информация да бъде качена и изтеглена. В съвременната
ми библиотека ще има зала с компютри, където всички хора ще могат на място да използват книжните
богатства. Аз си представям моята библиотека точно
както съм я описал тук.
Станимир Славчев - 4д клас
поощрителна награда за есе
от градска библиотека “П.Пенев“ Димитровград

••

Христос възкръсна и
заради децата,
защото те са малки и добри.
Христос възкръсна, за да
им помага,
за да ги спасява от беди!
Сирачета помилва и целуна,
докосна парещо челце
и със сълзите си Той излекува
неизличимо болното дете.
Наистина Той е приятел,
на който мога да се доверя
и всяка утрин будя се
с надежда,
и всяка вечер аз благодаря!
					
Димитър Тумбалов, 2 а клас
2 място на Националнен конкурс за православна
поезия и проза „Христос возкресе – радост донесе“

Спортните изяви на учениците

Футболният отбор на училището откри спортните
изяви за тази учебна година. През декември момчетата ни
спечелиха всички срещи от общинския етап на ученическите
игри.

Волейболните отбори за момичета и момчета
изиграха срещите си от общинския етап през февруари. Момичетата се класираха на второ място пред отборите на СУ
„Л. Каравелов“ и ОУ „П. Славейков“, а момчетата спечелиха
градското първенство, побеждавайки отбора на „П. Славейков“ с 2:0 гейма.
Баскетболистите не оставиха съмнение в превъзходството си в общинското първенство и спечелиха всичките си
срещи с над 20 точки разлика. На областния етап в гр. Хасково се класираха на второ място след отбора на домакините.

Отборите по бадминтон станаха първенци в общинския етап и в
началото на март пътуваха
до Хасково за областния
кръг. Момчетата спечелиха убедително срещу
отборa на домакините и
се класираха на зонален
етап. След много оспорван
двубой и победа с 3:2 над
отбора на гр. Гълъбово и
победа срещу бадминтонистите от Кърджали, нашите момчета се класираха на финали през месец юни.
Училищните отбори по лека атлетика спечелиха

второто място при момичетата и първото при момчетата в
общинското първенство. Отборът на момчетата се класира
на финалите на ученическите игри в гр. Сливен на 31 май.
Учениците от начален етап станаха абсолютни шампиони на общинските турнири по подвижни игри и народна
топка.

Какви спортни изяви предстоят
През месец май традиционно се провежда спортният
празник в града. На 11.05 в салона на училището ще се проведе волейболен турнир за момичета по програма на клуба
„Твоят час“. На 12.05 по случай патронния празник на училището е планиран традиционният велопоход за алековци.
Отново през май месец се провежда турнир по бадминтон
за първокласниците. Предстои откриване на олимпийски
кът в училище, съдържащ олимпийските символи.
Спортен клуб за волейбол „Олимпиец“ по проект „Твоят час“. В клуба са ангажирани 18 момичета,
които под ръководството на Александър Дафинов всеки
петък провеждат занимания по волейбол в училищния
салон. Те участваха в спортен лагер в началото на ноември заедно с момичета от клуба по бадминтон „Развитие“
с ръководител Димо Динков. Волейболистките участваха
в общинския етап на ученическите игри и записаха 2 победи - над СУ „Л. Каравелов“ и ОУ„П. Славейков“. Предстои подготовка за участие в спортния празник на града.
Инициативи на клуба са: провеждане на занимания, съвместно с родителите, под формата на волейболна среща;
контролни срещи с отбори от други училища по повод патронните празници на училищата в града .

през годината
Седмицата на четенето отбелязаха алековци, гостува им кметът

Алековци с отлично представяне на Единадесетата Национална олимпиада по гражданско образование. Четири проекта от ОУ “Алеко Константинов“ бяха
допуснати до националната комисия по гражданско образование.
Два се класираха за заключителния етап на XI национална олимпиада по гражданско образование в град Русе на 13,14 и 15 април
2018 г. :
• първа възрастова
група 1 – 4 клас: Павла
Илиева Георгиева - 4 б
клас ;
• втора възрастова
група 5 – 8 клас: Пламена Великова Генчева
5 в клас.
Учениците достигнаха до заключителния етап на олимпиадата,
след като се класираха сред първите 20 проекта от цялата страна в
посочените възрастови групи. Ръководител на проектите е Владимира Самарджиева.
Олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ изгражда и развива граждански умения и нагласи сред учениците; стимулира
отговорно поведение за участието им в обществения живот и дава
възможността да осъществят реална промяна в начина си на общуване.
През учебната 2017/2018 година учениците от начален етап от
ОУ “Алеко Константинов“ взеха участие в националното състезание „Таралеж“, организирано от Асоциацията за европейско образование и култура, със съдействието на Министерството на
образованието и науката. Учениците се включиха в шестте модула
на първи тур – „ Таралеж – Изобразително изкуство“, „ Таралеж
– Природа“, „ Таралеж – Общество“, „ Таралеж – Български език“ , „

Таралеж – Математика“ и „ Таралеж – Английски език“. Класираните ученици с максимален брой точки на поне четири от модулите от
първи тур придобиха правото да участват безплатно на Комбинирания тур на състезанието.

Тринадесет ученици получиха максимален брой точки на модулите от първи тур и са претенденти за златни медали.
Училището очаква и златната купа, която традиционно печели
за най-много участници с максимален брой точки по модули.
МОН, РУО – Бургас, Национален дворец на децата – Бургас,
ЦПЛР – Бургас и Сливенската митрополия организираха Националнен конкурс за православна поезия и проза
„Христос возкресе – радост донесе“. Целта му е да поощрява и утвътждава интереса на учениците към литературата и
православието, да стимулира тяхната творческа изява, любов към
изкуството, Бог и православната вяра.
Участниците в конкурса са разделени в три възрастови групи, а

Националната седмица на четенето отбелязаха
алековци. Част от инициативата бе кметът Иво Димов.
Той чете приказки на учениците от 5 б клас в библиотеката на училището.
Градоначалникът препоръча на децата по - често
да се откъсват от компютрите и таблетите и да се обърщат към книгите. “Вие влизате в един интересен свят,
който ви дава много, затова трябва да четете” - обърна
се към петокласниците Димов.

През изминалата седмица гост на алековци в рамките на инициативата бе и зам.-кметът Яшо Минков,
който гостува в 1 д клас. В училището ни бяха организирани и конкурси за най-добър четец и разказвач
сред децата от началните класове и за любими приказни герои. Обявен бе и ден на книгата, в който учениците предоставиха свои четива на библиотеката в
училище. Маратон на четенето бе организиран и сред
учениците от 6 и 7 клас.

самият конкурс е в два раздела: поезия
и проза. Творбите можеха да са до две
машинописни страници, а изискванията към тях бяха: вероучителна точност,
адекватно жанрово изпълнение, оригиналност и художественост .
В конкурса се включиха ученици от
цялата страна.
Димитър Тумбалов от 2 а клас при
ОУ“Алеко Константинов“ се класира на
второ място в първа възрастова група,

първокласници получиха книжки за 3 март, подготвени от техните преподаватели.
По инициатива на ученическия съвет и под ръководството
на педагогическия съветник Димитър Димитров беше подготвен
кът за празника. Учениците от ЦДО – 2 клас, с ръководители Антония Стоянова, Тонка Чакова и Катя Владинова и ЦДО – 4 клас,
с ръководители Георги Георгиев и Димитрова също подготвиха
кътове за 3 март.

раздел поезия.
Директорът на ОУ“Алеко Константинов“ Дорина Желязкова
го поздрави и му връчи медал, грамота и награда за достойното
представяне.

На 25 февруари учениците от 4 б клас на ОУ „Алеко Константинов“ заедно с техния класен ръководител гжа Ваня Зафирова и придружавани от г-жа Миглена Петрова,
посетиха образователния концерт за деца „Приказка за триангел и
концертен орган“, организиран от Фортисимо Фамилия и Софийска
филхармония. Той се състоя в столичната зала „България“. Учителите бяха поздравени лично от мениджър Управление на творческата дейност на Софийска филхармония за чудесната инициатива.
Досега не са имали посещения на групи ученици от страната, но се
надяват това да бъде началото, защото концертите на Фортисимо
Фамилия са образователни и адресирани до всички деца.

Концертът „Приказка за триангел и концертен орган“, разкри на
малките зрители, дошли в зала „България“, любопитните истории
на най-големия и най-малкия музикален инструмент във филхармоничния оркестър. Специален солист на концерта бе органист
№ 1 в България - Велин Илиев. Приказната музикална история бе
поверена на Деян и Дарин Ангелови, артисти от трупата на Народен
театър „Иван Вазов“. А оркестъра на Софийска филхармония дирижира Павел Златаров.
Децата останаха очаровани от концерта, развълнувани от живите изпълнения и вдъхновени за нови „срещи“ с изкуството. За
тях това посещение бе наистина една приказка, от която научиха
още нещо за музиката.
Училищната програма в ОУ „Алеко Константинов“ включва групи за целодневна организация на
учебния ден. В състава на групите ЦДО има ученици с различна
степен на усвояване на знания. Работата в групите ЦДО е свързана с
целите на образователно – възпитателния процес:
- развитие на уменията на учениците за самоподготовка
- насърчаване уменията
за общуване и творческите
способности на учениците,
необходими за живота в
съвременното общество,
съобразно индивидуалните
им възможности и възрастови особености.
Националния празник 3 март отбелязаха алековци с различни мероприятия. Класните ръководители на 1 а и 1 б класове - Румяна Несторова и Ивета Христова
- бяха изготвили презентация, която представиха пред своите
ученици в актовата зала на училището. Презентацията започна
с химна на Република България, а след приключването й всички

Знаменната група на ОУ”Алеко Константинов” под ръководството на преподавателя по физическо възпитание и спорт Димо
Динков и представителна група от петите класове с класните им
ръководители Гошо Бинев, Кръстина Борисова и Лушка Тонева
присъстваха на церемонията по отбелязване на националния
празник на площад”България”. Учениците от 5 в клас поднесоха
цветя пред паметната плоча в Парка на свободата. Задно със
своите родители и с класните си ръководители петокласниците
присъстваха на празничния концерт в ОТ”Апостол Карамитев”.
На 05.12. в ОУ“Алеко Константинов“ бяха наградени класираните на челните места в училищния етап на националния
конкурс за детска рисунка“Рисувам за децата на
Европа“. Те ще представят училището на областния етап.
Целта на конкурса е да се популяризира Председателството
на България в Европейския съюз сред учениците от 1 до 4 клас,
да се стимулира детското въображение по темата за образа на
България в Европа и да се осигури възможност за творческа изява на детските таланти.
В конкурса се включиха
над 50 ученици от 1 до 4
клас. От всеки випуск беше
класирана на първо, второ
и трето място по една рисунка.
Грамоти
получиха
класните ръководители
на 1 б клас и 4 д клас
– г-жа Ивета Христова и
г-жа Невена Димитрова
- и г-жа Ваня Зафирова
– ръководител на клуб „Аз
рисувам“ - за най- много класирани ученици в конкурса. С всички
участвали рисунки беше направена изложба в училището.
В училище функционира отлично оборудван с всички
необходими технически и дидактически материали и пособия самостоятелен ресурсен кабинет, в който се подпомагат
ученици със специални образователни
потребности от 1 до 7
клас. Допълнителната
подкрепа за учениците
със СОП се осъществява
от двама ресурсни учители, логопед и педагогически съветник.
• Осъществява се ежедневна връзка между ресурсни
учители, класни ръководители, възпитатели, логопед и
педагогически съветник;
• Учениците със СОП участват със съучениците си в
общоучилищни мероприятия и извънкласни форми на
работа;
• Александър Георгиев - 4 г клас се класира на първо
място на Национален етап на конкурса за детска рисунка
”С очите си видях бедата”
• Екипите са в непрекъсната връзка с родителите и търсят тяхното съдействие при решаване на възникнали проблеми с учениците със СОП.

КЛУБНА ДЕЙНОСТ - ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград участва в състезанието Spelling Bee 2018
На 28.02.2018 г. в ОУ „Алеко Константинов“ се проведе училищният кръг на
Осмото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee.

Алековци от 4-7 клас се подготвяха по предварително
изготвен списък от 500 думи още от началото на месец
декември 2018г. Състезанието бе много оспорвано и интересно. За втора поредна година участие взеха и четвъртокласници, които показаха, че са достойна конкуренция
на по-големите ученици. Подготвена от преподавателя си
по английски език г-жа Жечева, Ерин Паркър от 4 а клас
успя да пребори дори и седмокласниците и заслужено зае
първото място. Тя спелува правилно думата detail и победи
Божидар Александров от 6 б клас, който остана втори.
И двамата победители взеха участие в регионалния
кръг на Осмото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee, който се проведе на 24 март 2018
г. в гр. Пловдив. Водени от г-жа Жечева, Божидар Александров, 6 б клас, защити честта на училището ни и получи
грамота за участие, а Ерин Паркър, 4 а клас, успя да покаже
знания и умения, запази спокойствие и стана регионален
победител и национален финалист. Пожелаваме й успех и
на Националния кръг на състезанието в гр. София.
Учениците от клуб „Приятели на книгата“,

с ръководител г-жа В.Шаркова, бяха активен посланик
през годината на книгата и информацията, на знанието и
творчеството в училище, в дома, в приятелския кръг.
Клуб”Млад родолюбец” към ОУ”Алеко Константинов” град Димитровград с ръководител г-жа Д.Тодорова,
има за цел да обогати представите на децата за роден край и
национална принадлежност. Учениците се запознаха с много
от културно-историческите паметници и природните забележителности на България. Посетени са градовете: Трявна,
Шипка, Асеновград, Пловдив, Стара Загора, Габрово, Хасково,
Карлово, Казанлък и вила ”Армира”- Ивайловград.

Предстои посещение и на каменните гъби край Кърджали. По този начин се обогатяват представите на децата за
красотите на нашата страна!
Клуб „Аз рисувам“
1. Децата от клуб „Аз рисувам“ направиха изложба от
зимни и коледни рисунки, които бяха част от коледната украса на училището. Те допринесоха за празничното настроение. Рисунките бяха изложени на място, на което могат да
ги видят родители и гости на училището, до видеозалата, в
която се провеждат официални събития.
2. Учениците, самостоятелно и с помощта на своите родители, изработиха коледни картички, с които се включиха

в училищен благотворителен базар за набиране на средства за лечение на две деца от гр. Димитровград.
3. На 23.02.18 г. децата от клуб “Аз рисувам”, с ръководител Ваня Зафирова, подредиха изложба в зала №3 на
галерия “Петко Чурчулиев”. Те представиха своето виждане за предстоящата пролет и за Баба Марта. Изложбата
бе под надслов “Баба Марта бързала...” Малките творци
бяха поздравени от уредника Антоанета Станчева, която
им пожела да не спират да рисуват. Станчева зарадва четвъртокласниците с мартеници и пъстри картони. Алековци
бяха подготвили и програма от стихове, посветени на Баба
Марта. Децата си припомниха и легендата за мартеницата
- пролетният символ, характерен за България.
4. Малките творци от клуб „Аз рисувам“ изработиха
мартенички и пролетни цветя, с които поздравиха на 1 март
децата от детска градина „Роза“.

В ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград, стартира
проект „Млад радиолюбител“, финансиран по
Общинска програма
„Димитровград
на
младите“. Участниците
в клуба, изучавайки радиокомуникациите, откриват връзките между
отделните предмети,
изучавани в училище:
физика и астрономия,
информационни технологии, чужди езици, математика, география, физическо възпитание и спорт. Ръководител на клуба е Георги Гочев – преподавател по ИТ, физик и лицензиран
радиолюбител. Първата публична изява на клуба бе в НАОП
„Дж. Бруно“ и запозна учениците от общинските училища
със света на електромагнитните вълни и радиото.
Клуб „TV-ЩаСтливците“, с ръководител Георги Гочев, продължи своята работа и през новата учебна година.
Новите попълнения от 5 клас се запознаха с това какво е да
правиш училищна телевизия, а шестокласниците минаха

Клуб „Природата и аз“, с ръководител г-жа Елена
Генчева

На 01.12.2017 г. по случай Международния ден за борба
със СПИН се проведе интересна дискусия на тема „Наркотици, спин и здраве“.
През м. февруари клубът организира състезание за
здравословно хранене. Участниците приготвиха разнообразни, красиво оформени и здравословни ястия. Компетентно жури оцени предложените ястия, а директорът на
училището връчи наградите и грамотите на отличилите се.
Състезанието протече с много емоции и весело настроение.
През м. март те посетиха Етнографски комплекс Дамасцена, където проследиха целия път за производство на
розово масло и опитаха продуктите на маслодайната роза/
сладко, локум, козметика/. Във фермата за щрауси научиха
любопитни факти от живота на тези птици, а зоопарк Аязмото им разкри разнообразния и пъстър свят на птиците
и бозайниците.
Предстоят още много интересни преживявания – поход
до пещера Утробата, посещение на защитена местност Злато поле, палеонтологичен музей, пчелни кошери и други
природни забележителности.
Ето това са учениците от клуб “Работливи пчелички”, с ръководител г-жа П. Точарова, от 3 А клас. Два
пъти в седмицата те неуморно се трудят: четат
с разбиране, решават
граматически упражнения, преодоляват
трудностите си за съставяне на самостоятелен текст.
На тази снимка те с общи усилия си приготвиха палачинкова торта, след проведен урок по четене с разбиране
за същата такава.
Всеки труд се възнаграждава, а учениците обичат вкусните награди, които сами си приготвят.
Младите фотографи с ръководител Герги Гочев
документират събития, забележителности, участват в конкурси и печелят награди. 3 място за Росица Танева от 7 клас
в Национален конкурс „Водата – извор на живот“ и др.

на едно ниво по-нагоре в дигиталните умения. Клубът организира състезание с роботи в края на учебната година.
Участниците в надпреварата, трасето, правилата и другите
материали се изработват от учениците в извънкласните
занимания по проект „Твоят час“. Следете ги на сайта им
tvschool.eu
Клуб „Модерни танци”, с ръководител Ивета Христова, подготви първата си изява за „голямата сцена”. Учениците от клуба участваха в Общински конкурс за детско

творчество „ШАНС”, където заеха второ и трето място. „ Да
танцуваш, значи да надхвърлиш себе си. Да бъдеш по-голям,
по-красив, по-силен!”
Театрален клуб “Красавицата и звяра“, с ръководител Невена Стефанова, представи постановката “Сне-

жанка и седемте джуджета“. Участваха ученици от 2а, 2в и 2г
клас и се класираха на първо място в Общински конкурс за
детско творчество „ШАНС”.
В Клуб „Играя и уча английски“, с ръководител Таня Гъркова, децата се забавляват и учат езика.
Изучават и традициите в англоговорящите страни. На
Хелоуин децата, пременени с маски и костюми, посетиха
много свои връстници.

„Фотографията е единствения език, който е разбираем на която и да е точка от земното кълбо“ Бруно Барби
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