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Тази пролет като част от го
диш  ния план на Регионално 
уп   рав ление на об разо вание то–
Вар  на, учи лище то ни органи
зира ку линарен кон курс на тема 
„Моя  та майка е найдобрият 
гот вач“. Целта на конкурса бе
ше да се поощри връзката меж
ду училището, учениците и 

родите лите и да се запознаят 
децата със семейните кули нар
ни традиции и вкусове. Участ
ни ци в конкурса бяха нашето 
учи лище като до ма   кин на ини
циа ти вата, СУ „Св. св. Ки рил 
и Мето дий“–гр. Игна   тие во, ОУ 
„Иван Ва зов“– с. Лю бен Ка  
ра велово, ОУ „Хр. Смир   нен 
ски“–с. Въглен и  ОУ „Св. Кл. 
Ох  ридски“–с. Из вор    ско.

Бяха създадени прекрасни 
презентации и видеоклипове 
пред   ставени от децата съвмест
но с техните родители. Имаше 
при готвени чудесни ястия и де
серти, които може да видите на 
нашата стра ничка на учили ще
то във фейс бук. Всички участ
ници полу чи  ха книгата „Бър  зи 
семейни ре цепти“ и гра   мо ти!

Първото международно 
учи ли ще по програми

ране и ди ги тални технологии 
за деца от 6 до 14 години  
KIBERone ор ганизира конкурс 
за Scratch проект в две катего
рии. В пър ва та катего  рия (ани
мация) участ  ваха деца  та от 3. 
клас, кои то полу чиха грамоти. 
Първо мяс то във вто ра ка те го
рия (ком пю тър на игра) спе чели 
Ми лена Ни колова от 5 „б“ клас.

Награждаването се състоя в 
Юнашки салон–Варна. Побе
ди   телите представиха проек
тите си. Милена за поз на пуб
лика  та в залата със своя та иг ра 
„The Plat for mer“, в която ге роят 
пре ми на ва през препятст вия в 
ня кол ко нива и другите участ
ни ци имаха възможност да по
иг раят на нея в момента.

ИГРА „THE 
PLATFORMER“
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Учебна компания „Wood
crafts“ пожъна огромен успех със 
своите инициативи, провоки 
рани от празнични идеи и пре
крас но съчетани с маркетин го
вите и финансови знания, по лу
че ни в училище. Уч редите лите 
на компанията от 11. клас съз да
доха две мероприя тия: ба зар за 
праз ника на влюбените „Све ти 
Ва лентин“ и базар, по слу  чай 8 
март, за които бяха на праве ни 
щандове във фоайето на учили
щето и в цен търа на Акса ково.

Продуктите на учениците бя
ха ключодържатели и пре крас ни 
картини, изработени вър ху дър
во. Продукцията на учебна та 
ком  пания се разпродаде успеш
но. Вдъхновени от успеха си, 
уче    ниците се подготвят за учас
тие в полуфинално състе зание 
по програма „Учебна ком пания“ 
на Junior Achievement Bulgaria. 
Желаем им успех!

СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ

WOOD CRAFTS

21–27 МАРТ 2022 ГОДИНАСветовната седмица на парите 
(GMW) е ежегодна глобална кам 
пания за повишаване на ин фор
мираността за това колко важна е 
финансовата грамотност за мла 
дите хора от ранна възраст. Та зи 
година темата е „Изгради бъ   де
ще то си! Отнасяй се умно към 
па ри те!“.

Инициативата е насочена към 
надграждащо развиване на зна
ния, умения, нагласи и поведе
ния, които са необходими на 
мла дежите, за да взимат осъзна
ти финансови решения, в резул 

ти вата в лицето на  8., 10. и 11. 
клас. На принципа „Връстници 
обучават връстни ци“ участие 
взеха и наймалките от 3 „б“ 
клас. Те се запознаха с различни 
фи  нансови модели и научиха от 
поголемите ученици колко важ
но е отношението към па ри те и 
тяхното правилно управ ление.

Доброто управление на лич

тат на които да постигат финан
сово благосъстояние и фи нан со
ва устойчивост.

За поредна година нашето 
учи лище взе участие в инициа

ните  финанси е едно от най
важ   ните и полезни умения, кое 
то всеки човек трябва да започ
не да изгражда още от ранна 
дет ска  въз раст.
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Идеята на нашия артклуб е 
да творим и създаваме красиви 
неща, като даваме свобода на 
нашата фантазия.

За един от найпочитаните 
български празници – Баба 
Мар  та, ние подарихме марте

нич ки на първокласниците и 
изра ботихме картички.

Поздравихме всички от наше
то училище за Първа пролет с 
табло, в което разцъфтяха всич
ки пролетни цветя.

Рисувахме по числа и съз да
дохме невероятно красиви кар 
тини. Като истински худож ни ци 
се научихме да виждаме та  кива 
цветни петна в картина са ми, 
без помощта на печатната схема.

Кутиите, които декорирахме 

с много любов и старание са за 
нашите прекрасни майки.

Направихме удивителни  
скреч картини, като се докоснах
ме до един необичаен начин на 
творене – чрез внимателно из
драскване с дървен инстру мент, 
ние разкриваме илюстра цията.

АРТКЛУБ

Самуил Андреев от IV „в“ 
клас е награден с  пъзел ,,Бит
ката на хан Тервел с арабите“ 
за учас  тие в състезанието по 
мате ма тика на Кан академия. 

Валентин от Х клас превърна 
един час на класа в забавен 
изпит на музикалните познания 
на своите съученици. Той  ги 
провокира, като изпълни на 
китара откъси от класически 
рок парчета, които съучениците  
му трябваше да разпознават.

МУЗИКАЛНО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Вежен Димитров от 2 „а“ 
клас беше отличен със сребърен 
медал в 30ото издание на На
ционалния математически тур
нир „Иван Салабашев“. Съ сте
занието се ор га ни зира от СМБ, 
Ин сти тута по математика към 
БАН и се провежда под егидата 
на регио налните управления на 
Ми нис терството на образова
ние то. 
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За да ни напомнят колко цветен е светът, учениците от 2 „б“ и 2 „в“ клас участваха със своите 
пъстри рисунки в художествената инициатива „Моята мечта“ на издателство „КЛЕТ", за което 

получиха грамоти и значки. 

В нашето училище гости ни 
бяха  училище KIBERone. То ва 
е електронно училище квалифи
цирано от Microsoft в сфе рата 
на дигиталните тех ноло  гии за 
деца. Менторите про   ведо ха от
крит урок с цел да за по знаят уче
ниците  с чете не и ре дак тира не 
на кодове, което е ос новата на 
цифровите техно ло гии. Не про

пуснаха да напом нят за стъп
ките на безопасно сърфира не в 
интернет и начините на защи та 
на личните данни. Пето  класни
ците получиха въз мож ност да 
се докоснат до рабо тата с ком
пю тър в игро ви формат, кое то 
развива креативността им и ги 
учи да програмират. Изпъл ня
вай ки конкретните задачи те по

лучиха награди, стикери и „ки
берони“ – валута, която по лу ча

ват за положени усилия и зна 
ния, а кибероните те могат да 
раз  менят за полезни подаръци.

МОЯТА МЕЧТА

KIBERone

Звънете, камбани, звънете,
с лъчи на ведри зари!
Вест чудна, възкресна носете
над родни поля и гори! 

Звънете, камбани, звънете!
Отронвайте златни зрънца!
Най-светлата радост носете
на всички човешки сърца!

Валентина Друмева

СВЕТЪЛ ВЕЛИКДЕН


