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На 25-26 март 2016 г. в Благоевград се проведе VІІІ-мо
Национално състезание по Информационни технологии. В категория УЕБ САЙТ V-VІІІ- ми клас участваха
проекти от ПМГ Благоевград, ПМГ Бургас, ЕГ Шумен,
Добрич и Благоевград, СОУИЧЕ Благоевград и др. гимназии. Учениците Даниел Бумбалов и Даниил Ширяев
от 8-ми клас, представиха и защитиха пред комисия своя
проект „Ямбол – древен и вечен“, който беше класиран на
ТРЕТО място. Техни преподаватели по Информационни
технологии са г-жа Живка Димитрова – главен учител и
г-жа Карамфилка Момчева – старши учител.

От 22.04.2016 г. до 25.04.2016 г. в Разград за десети
пореден път се проведе национално състезание по уеб
разработване WEBLOZ,16. От 21 регистрирани проекта
в категория уеб сайт (5-8 клас) до финален кръг бяха допуснати 8. Най-много представители имаше от градовете
Благоевград, Бургас, Варна, Шумен, Добрич и София.
Проектът на Даниел Бумбалов и Даниил Ширяев от 8-ми
клас „Ямбол – древен и вечен“ беше класиран на трето
място. Техни преподаватели по Информационни технологии са г-жа Живка Димитрова – главен учител и г-жа
Карамфилка Момчева – старши учител.

От 13-15 май 2016 г. в гр. Хисар ще се проведе финалния кръг на олимпиадата. От 200 допуснати проекти
в категория уеб сайт от областен кръг само 20 са класирани за национален етап. Между тях е „Ямбол – древен
и вечен“. Освен защита на проектите учениците ще
решават тест на място, който оказва влияние 50% върху
В един от дните учениците участваха в работилни- крайното класиране. Предстои пътуване на учениците
цата за интернет програмиране и уеб дизайн. В нея се до гр. Хисар.
срещнаха умовете на България в тази област. Учениците
В периода 22-24.04.2016г. в град Девин се проведе
с помощта на ментори и техните ръководители участваШесто Национално състезание по ИТ, информатика и
ха в измислянето и създаването на решения от реални
визуални изкуства „Аз мога-тук и сега“. В състезаниеуеб продукти. Сформираните екипи от програмисти и
то от СОУ "Св. Кл. Охридски"- гр. Ямбол участваха
дизайнери работиха на място на тема „Технологиите на
учениците Александрина Красимирова Божилова от
бъдещето“ и в края на деня представиха своите продукти.
10 б клас, Габриела Стойкова Стойкова от 11б клас и
Нина Миткова Митева от 11б клас в категория „Презентация“- VIII-ХІІ клас. Учениците са подготвени от
преподавателите си по Информационни технологии.
В тази категория бяха регистрирани 48 проекта от
цялата страна. Учениците на място създаваха рекламно-информационна мултимедийна презентация
на тема: "Защо да си купим най-новия електромобил
ТЕСЛА 3?".
Журито избра най-добрите проекти за класацията
ТОП10. Между тях са презентациите на Нина и Александрина, заели съответно 6 и 7 място.
Габриела Стойкова от 11 б клас беше отличена
от всички останали като двукратен победител в това
състезание от предходни години.

Наистина няма празник, така спонтанно приет още в зората
на българската твърд и останал в сърцето на цялата нация.
Празник – символ на победата на светлината, заключена между
кориците на българската книга.
Празник, на който цял един народ коленичи пред титаничната мощ на духа и свива венци на признателност пред
своята писменост и просвета, пред пантеона на своята древна
и млада култура.
Един народ се прекланя пред словото, пред мъдростта и
вековечната сила на своите букви войници – тръгнали на дълъг
поход през вековете.
И върви народът възроден, успял да съхрани и пренесе
във времето непокътнат духа на българщината и заветите на
предците.
Отново на 24 май ще се върнем към великото начало от
слово, мисъл и дело, положено от първоучителите. Нека не
забравяме, че Денят на славянската писменост, на българската
просвета и култура е празник, който ни дава право да се гордеем, че сме българи, „че и ний сме дали нещо на светът и на
вси славяни книга да четат“.
Братята Кирил и Методий запалиха огъня на най-възвишената културна революция. Чрез родното слово Климент
Охридски написа вдъхновени мисли за своите учители. Чрез
него незнайният загадъчен воин Черноризец Храбър унищожи
клеветите и нападките на триезичниците и доказа, че родолюбието дава несломима сила. Това слово прозвуча просто
и честно в устата на обикновения човек – патриот, защитник
на националната чест – Балканджи Йово. То бе извезано със
злато и сърма върху зелените хайдушки знамена от крехката
моминска ръка. Поколения наред носим в сърцата си огнените
слова на Ботев, Левски, Каравелов, Чинтулов, Вазов и десетки
наследници на литературната традиция. Затова всичко българско ни е така свято и свидно. Затова тачим делото на Кирил и
Методий. Днес с езика на солунските братя се създават велики
културни ценности, гениални научно-технически открития и
постижения.
В чест на най-българския празник – 24 май с увереност
мога да твърдя, че СОУ „Св. Климент Охридски“ с науката
преустройва живота. Всеотдайният и постоянен труд на работещите в училище раждат високи и амбициозни постижения.
Няма област от науката и спорта, в която нашите ученици да
не се представят отлично. Напротив – в национални и международни конкурси и състезания ние имаме трайно присъствие
в изобразителното изкуство, в компютърните технологии, в
спорта и в други дисциплини.
Години наред СОУ „Св.Климент Охридски“ доказва пред
ямболската общественост, че е привлекателно учебно заведение, в което възпитаниците ни са подвластни на знанието
и мъдростта на нашите учители, на грижата за бъдещето им
развитие и реализация от страна на училищното ръководство.
Уверявам ви, че целият педагогически колектив се стреми към
въвеждането на иновациите в българското образование. Ние
никога не сме забравяли, че нашата мисия на Учители и Творци
е тежка, но благородна. Защото целта ни е обща: високи резултати в ОВП, в извънкласната дейност, в пълноценната изява на
учениците ни, в партньорството с родителите.
Уважаеми читатели на вестник „Звън“!
Поздравявам ви с празника на общославянския дух и напредък! С празника – символ на родното, на всеки българин,
стремящ се към сияйните върхове на културата, на духовния
напредък!
Нека помним песенните думи към светла бъднина на нашия
древен и вечен народ:
Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Гено Стайков
Директор на СОУ „Св.Климент Охридски“, гр.Ямбол
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ÍÈÅ ÌÎÆÅÌ ÄÀ ÒÂÎÐÈÌ
Çà õëÿáà íàø
Пред хляба всички ний сме равни,
тъй както равни сме и пред смъртта.
Но хляба прави се от майстори
с ръце тъй нежни
и тъй груби от жарта.
Изпеченият хляб е нещо свято,
а майсторът светец ли е?
Замесвайки той хляба от брашното
замесил ли е своето сърце?
Замесен нощем,
сутринта изпечен,
за да нахрани беден и богат.
Понякога за празници наречен,
а друг път просто е комат.
Йоан Иванов Иванов -7 г клас, с преподавател
по Български език и литература
г-жа Светла Петрова

Äúæäîâåí äåí
Дъжд навън вали,
а ние вкъщи сме сами.
Как да изберем
на какво да поиграем
в този мрачен ден?
Батко иска на едно,
аз пък искам друго.
Спорехме си, докато
слънцето навън изпече.
Христин Йорданов – 3 г клас,
с класен ръководител г-жа Стойка Белчева

Âîäà

Вода! Не можеш да я спреш.
Тя има свои правила и нрави.
Изплака облакът деня горещ
и после бързо го забрави.
Водата – тя е самият живот.
Тя има своите богатства.
Пред нея просто трябва да мълчим
и като живот да я ценим.
Ивалена Великова – 6 б клас, с преподавател по
Български език и литература
г-жа Динка Маринова

Ìîèòå ïðèÿòåëè
За да имаш приятели, трябва да ги уважаваш и обичаш,
за да спечелиш доверието им и да се държат добре с теб.
Трябва да им помагаш, за да ти помагат и те в беда.
Моите приятелки са едни прекрасни деца, които винаги
са до мен и ме подкрепят във всичко.Бих искала всички
деца да са като моите най-добри приятелки. Аз много
ги обичам.
Те са ми единствени!!!
Обичай другарчетата си !!! – е моят призив.
Дарина Димитрова Овчарова – 4 б клас,
с класен ръководител г-жа Илияна Бившева –
главен учител

Áëàãîäàðÿ, òè ìàìî!
„Мама“ – думата, която
промълвих най-напред!
„Мама“ – най-кратката, най- сладката дума на
света!
Тя е жената, дарила ми
живот, тя е, която ме е носила под сърцето си. Познавала ме е дори преди да ме
види, обичала ме е, когато
съм била колкото зрънце
грах. В свещения миг на

рождения ми ден, мама ме
е прегърнала и станала
неразделна част от мен.
Затова с обич изричам
„Благодаря ти, мамо!“.
В дните, когато съм плакала от болка, аз зная, че
и теб сърцето те е боляло.
Но прегръдката ти нежна
ме е лекувала. Дори твоите
копринени къдрици ме
галеха с безкрайна майчина

любов.
За грижите големи казвам всеки път „Благодаря
ти, мамо!“.
Ти ме научи да говоря
, да играя. Ти ме научи да
раста в живота. Показа ми
как да разпознавам доброто
от злото, как да прощавам,
вдъхна ми силата на добър
човек. Посади у мен онова
добро зрънце, което расте и

показва този плод, с който
ти се гордееш, мамо! Обещавам, че ще се гордееш с
мен и в бъдеще!
За твоята всеотдайност
и вяра в мен не спирам
да говоря „ Благодаря ти,
скъпа мамо!“.
Антония Минчева
Стефанова – 4 а клас, с
класен ръководител г-жа
Димитрина Генова

Ìîæå ëè ÷îâåøêèÿò åçèê äà çàïàëè ïîæàð îò åäíà èñêðèöà

Спомням си с умиление
думите на баба, която казваше:
„Език кости няма, чедо,
но кости троши! Бъди учтива и внимавай какво казваш
в гнева си, защото лоша рана
заздравява, но лоша дума не
се забравя!
Тогава бях твърде малка,
за да разбера мъдростта на
думите й, но с годините и
познанията, които полу-

чавам за света, разбирам
колко неподправена истина
се крие в тях.
Разпалвали са се войни,
избухвали са революции,
подпалени от недобросъвестна реч на някой амбициозен лидер.Резултатът
– милиони невинни човешки
жертви и погинали цели
култури.
Езикът е оръжието на
литературата както е пуш-

ката за войника. „Колкото
по-добро е оръжието, толкова по-силен е войникът“.
Владеенето на езиковите
средства в съвършенство
освобождава творческия
дух на твореца и разказва
увлекателно и достоверно
хиляди лични драми, които
достигат до всеки, пожелал
да се докосне до светлината на знанието.Езикът е
този, който може да разруши

родови връзки, да запали
пожара на съмнението и ревността, да разреши без болка
междуличностни конфликти
или да събере различни и
непознати характери.
Роси Христу –
9 б клас,
с преподавател по
Български език и литература г-жа Грозданка
Дервенска

Êîé å ïàçèòåëÿò íà ñëîâîòî äíåñ?

Какво е словото? Словото е нашият начин да
се изразяваме, да общуваме помежду си, да
мислим.
Кои са радетелите за опазването на чистотата на българското слово?
Пазители на езика днес са поетите и
писателите.Те развиват, създават нови
творби и го обогатяват. Поддържат го
жив. Но някои ще възразят.
Каква полза има да се пишат книги, след като никой не ги чете? Езиковото ни богатство не е просто планина
от безспорно хубави, но мъртви произведения
трупащи прах в родните библиотеки. Това е все
едно да имаш златно съкровище, заровено толкова
дълбоко в земята , че никога да не можеш да го
отровиш. Каква полза ще имаш от него тогава?
Литературата е преди всичко двустранен процес.
Тя безспорно е най- добрият начин за запазване
на един език, но не трябва само да се създава като
всяко нещо тя трябва да се използва, за да има
смисъл от нея.
В езика ни навлизат стремително и неконтролируемо чуждици – думи, заместени с родни. Казват – не
звучало добре! Погледнете надписите – по сгради,
по улици, по опаковки – латинската графика видимо
се налага над кирилската! А ако отворите компютърните списания, там от „интерфейс“, „софтуер“
и хиляди други термини, или думи, претендиращи
да са такива, не си личи това издание българско ли
е или англоезично е. Електронните медии също са
в челните редици на тази модна надпревара. Нашенецът е заливан от потоци чуждоезична лава.
Езикът на ежедневието също в съзвучие с модното чуждо. Младите са изключително увлечени
от жаргонния изказ, но не само в това е бедата, а
страшното е, че често не се прави разлика къде
може де се използва. Оказва се, че за голяма част

от тях е единствен употребим вариант на езика. За
жалост не се прави разграничение в стиловата
му приложимост.Така както с дънки може
и на театър, така официалният изказ
отстъпи място на ежедневния.
Водещите по телевизионните
и радиомедии дават заразителен
пример за неизискана реч, а желаещите да я копират-много!
След всичко казано дотук се оказва, че учителят по български език и
литература като че ли остана самотник
в борбата за чисто българско слово,
дори колегиално невинаги е подкрепен от
другите учители, а срещу него се изправя
без- дната на ежедневната реч, на цинизмите и
вулгаризмите, на шаблона и чуждопоклонничеството. Как ще се обясни на идните поколения мисията
на солунските просветители или фактът, че още
през Х век Европа в лицето на папската институция
провъзгласява старобългарския език за четвърти
свещен език на християнския свят – признание, с
което безспорно биха се гордели много от съвременните езици, ако го притежаваха…. А ние май го
позабравихме, или… така ни е по-удобно!
Словото и езикът на един народ се нуждаят от
не по-малко защита от държавните граници. Само
че не войници са пазителите им, а такива като нас,
учениците. Ние като бъдещи родители и възпитатели трябва да предадем на бъдещите поколения
съкровищницата на родния език, в който е закодирано миналото,настоящето и бъдещето на народа
ни. И докато се лее „език свещен на моите деди“,
нас ще ни има като нация.
Роси Христу – 9 б клас,
с преподавател по Български език и литература г-жа Грозданка Дервенска

Çà äà èìàø ïðèÿòåëè
Приятелството е като книга.
Можеш да я изгориш за секунди, но да я напишеш, отнема години….
Главен редактор: Динка Маринова, преподавател
За да имаш приятели, ти трябва да бъдеш добър и честен с тях. Трябва да споделяте хубавите и лошите моменти.
Истинското приятелство не е това, което изтрива сълзите ти, а това, което те кара да се усмихваш всеки ден. по български език и литература в СОУ „Св. Климент
Приятелите не трябва да се лъжат, а дори трябва много да си помагат! В приятелството не трябва да бъдеш егоист. Охридски“ Ямбол
То изисква взаимност в отношенията. Трябва да се случва без умисъл, естествено и непринудено.То е усещане и
разбиране между двама без обяснения.Приятелството е много повече от една дума,едно ръкостискане или усмивка.
Това е способността да виждаш вътрешната красота на някого.
Приятелството е невероятно, но трябва много да се пази и да се отглежда като цвете.
Ива Цонева – 4 б клас, с класен ръководител г-жа Илияна Бившева – главен учител

Òâîð÷åñòâî
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ÍÈÅ ÌÎÆÅÌ ÄÀ ÒÂÎÐÈÌ
Ñèëàòà íà áúëãàðñêîòî ñëîâî

Всеки от нас е роден и
откърмен със словото на
прадедите ни.То е като изповед за мъките и радостите на нашия народ, както в
суровите му делници, така
и в дните на големи исторически изпитания.
Някои далечни страници от неговата история ще
останат неизвестни за нас.
Но всеки трябва да е горд,
че знае силата и духа на
българското слово. За него
говорят хиляди българи,
живели в различни времена. Когато любопитно
разгърнем енциклопедиите
на българската история, ще
разберем как се е създало
първото „А“, „Б“ и колко
дълъг е пътят към него.
Изключително т рудно

било на новопокръстените народи
да разбират
християнското учение, защото
свещените
книги били
написани
само на гръцки, латински
и еврейски език. Славяните изпитвали нужда от своя
писменост. Нейното сътворение е дело на братята от
Солун Кирил и Методий.
Двамата се отдали на книжовна дейност в манастира „Св.Полихрон“,където
през 855г. създали азбуката, наречена „глаголица“.
Буквите предавали найточно думите от езика

на славяните. Голямото
дело на
д ва мат а
б р ат я е
останал о като
основа
н а бъ л гарското слово. И днес
признателното поколение
пее химн за безсмъртното
им дело.
Българският народ е
преживял много трудности, но е успял да запази у
себе си духа на българското слово.За него се говори
още в „История славянобългарска“ на Паисий, където се идеализира българския език. Този интерес се

засилва още повече, когато
започва революционноосвободителната борба на
нашия народ. Образите на
Левски, Ботев и много други са възпети в песните и
разказите на народа, а ние
се прекланяме пред тях
и можем само да кажем:
„Благодарим Ви!“
Българското слово
вдъхва на всеки от нас
бодрост и увереност в утрешния ден.То е като извор
с жива вода, която пием
всеки ден, пием и оставяме
на бъдещото поколение.
Даниела Петрова –
6 в клас, с преподавател
по Български език и
литература г-жа Динка
Маринова

Ñ÷óïåíàòà ìàøèíà
çà Беше
ñëàäîëåä
миналото лято, когато аз реших да продавам

сладолед. Знаех, че той носи радост и разхлада в горещите дни.
Един ден аз отидох с машината за сладолед в центъра
на града и приканвах минаващите покрай мен хора да си
купят вкусен сладолед. Всичко вървеше добре, но в един
момент машината за сладолед затрака и от нея започна
да излиза сладоледът. Опитах се да я спра от копчето,
но то не работеше.
Лепкавата вкусотия продължаваше да излиза и около
мен се образува езеро от сладолед.
Опашката от чакащи хора се оживи и развесели.
Децата започнаха да се пързалят и да се замерват с
топки сладолед. Абе…все едно сладоледена приказка.
Изведнъж се сетих как да оправя тази бъркотия.
Изключих машината от контакта, но беше късно. Когато се огледах, всички деца около мен бяха изпоцапани,
но за сметка на това бяха много щастливи.
Тихомир Ботев – 3 в клас,с класен ръководител
г-жа Йорданка Овчарова

Âîäàòà - èçâîð íà æèâîò
Водата е на живота начало,
родено в чисто изворче бяло.
Дава тя живот на всички –
на растения, животни, птички.
Водата наша е толкова ценна,
красотата нейна е сякаш неземна.
Природата се нуждае от нея.
Реки без нея няма да текат,
птици и животни ще умрат.
За да цъфтят цветята
и раждат полята,
е нужна водата.
В зелени гори и пищни поляни,
в пустини, в тундри, савани
има живот, щом я има водата.
Без водата няма живот на земята.

Даниела Валентинова – 6 в клас, с преподавател по Български език и литература г-жа Динка
Маринова

Çà Ïåòÿ Äóáàðîâà

Момиче нежно, мило,
света във стихове открило.
Имаше талант огромен,
имаше любов омайна
и една мечта безкрайна.
Имаше крила да полети,
но зла смърт я покоси.
Буря безпощадна я прекърши
и животът и набързо свърши.
Сега къде е, аз не зная.
сигурна съм, че е в рая,
и се рее като волна птица,
и остава си за нас светица.

Десислава Стоева – 6 а клас, с преподавател
по Български език и литература г-жа Динка
Маринова

Íîâà ïðèêàçêà çà Ñíåæàíêà
Имало едно време красива принцеса на име Снежанка. Кожата и била бяла като
сняг, а косата – мека като
коприна. След като отхапала от отровната ябълка, тя
заспала дълбок сън.
Когато се събудила, ви-

дяла край себе си деца, а не
джуджета. Тя не харесала
своите дрехи и решила да
ги смени с нови. Снежанка
си харесала клин и блуза. С
новите дрехи заприличала
на хората около себе си. На
улицата видяла много коли,

но не се страхувала от тях.
Снежанка не знаела нищо
за училище. След като посетила класната стая, тя много
и харесала. След това с удоволствие ходела на училище
при децата. На спортната
площадка спортувала с деца-

та. Там играели много интересни игри. Накрая решила
да не се връща в миналото, а
да остане в настоящето.
Габриела Чаушева - 3
в клас, с класен ръководител г-жа Йорданка
Овчарова

Êîé, àêî íå àç è êîãà, àêî íå ñåãà?

Аз и моите връстници
сме хора, които живеем в
21 век. Хора, които са продължители на ценности,
вярвания и традиции, но
и носители на новото. Ние
сме тези, които ще променят света.
Поставяме си цел, която
преследваме, задача, която искаме да изпълним и
се окуражаваме с думите
„Кой, ако не аз и кога, ако
не сега“?
Целта и задачата на младия човек е да продължи
ценностите на своя народ
и семейство. Да покори
най-високите върхове, да
преодолее страха и да сбъдне мечтите си. Да запази

традициите и родовите
ценности.
Аз съм част от моя народ и като продължител
на неговите традиции и
ценности трябва да съхраня
историята му, която започва
от древността. Да запазя
всичко онова, което произлиза от способностите, ума
и опита на тези, които са
живели преди мен, защото
то е съградено с много труд,
болка и страдание.
Светът – това сме всички
ние и аз съм част от него. Аз
го обичам, живея по неговите правила, но тайничко
желая да го променя. Искам
да надрасна обикновеното
и да прекрача границата

на средностатистическото.
Чрез трудолюбие и знание
да превърна мечтите си
в реалност. Искам светът
да е свободен и отворен за
нашите мечти и дела, да
бъде място, в което искаме
да творим и живеем. Да го
запазим от лицемерието,
злобата, посредствеността
и мързела.
Новото време, в което
живеем, ни носи студенина
и отчужденост от хората,
които са най-близо до нас,
семейството и приятелите.
Затова трябва да се стремим да запазим връзките
си и топлите отношения с
близките си хора. Трябва
да запазим нуждата от при-

ятните срещи, семейните
разговори и родния дом.
Мисля, че като една малка частица от света, който
ме заобикаля, аз трябва да
изградя живота си и да се
стремя към идеалите си, да
направя всичко възможно
да постигна целите си, като
не бягам от времето, в което
живея. Само така мога да
променя света. И всяка
една моя промяна, колкото
и да е незабележима за
останалите, за мен ще е
крачка напред.
Росица Канева – 9
а клас, с преподавател по Български език
и литература г-жа
Гр.Дервенска

Äîáðàòà ïîñòúïêà

Веднъж реших да направя къщичка за птички, в която
врабчетата през зимата да живеят и да се хранят.
Аз обичам птиците! Грижите за тях ми доставят неописуемо удоволствие.
Най – безпомощни са тези, които през студените
месеци остават при нас, а не отлитат в топлите страни.
Затова реших да им направя къщичка, в която да им
създам уют и топлина. Всеки ден им роних трохички и
им наливах вода.
То като че ли чик-чирикаха по – оживено от друг път.
Стори ми се, че са доволни.
Много е хубаво да бъдеш полезен за някого!!
Иван Ангелов – 3 в клас,с класен ръководител
г-жа Йорданка Овчарова
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ÕVIII-òè Íàöèîíàëåí ó÷åíè÷åñêè
Ìàòåìàòèêà áåç ãðàíèöè ïðàçíèê „Çà õëÿáà íàø…“

На зимния кръг на ІІІ-ти Международен турнир „Математика без граници“ изключителен успех постигнаха:
Даниел Бумбалов от 8 а клас – златен медал;
Стефани Иванова от 5 а клас – златен медал;
Христо Данчев от 5 в клас – златен медал;
Моника Колева от 5 в клас – сребърен медал;
Божидар Иванов от 5 в клас- сребърен медал;
Надежда Иванова от 5 в клас – бронзов медал;
Теодора Борисова от 5 в клас – бронзов медал.
Всички ученици са подготвени от г-н Николай Богдев – преподавател по математика в СОУ „Св.Климент
Охридски“, гр.Ямбол.
На 19 март 2016 година в град
Благоевград се проведе Х-то Национално състезание на Асоциация
на Кеймбридж училищата в България. Нашите ученици: Павлина
Господинова – 7 в клас, Карина
Канева – 8 б клас, Джонатан Колев
– 9 б клас, Мадлен Минова – 10 б
клас, Тонина Чорбаджийска – 11 а
клас се представиха отлично. Техни преподаватели по
английски език са: Светлозар Василев, Радина Джойкева
и София Колева.
На ХVІІІ-ти Национален ученически празник „За
хляба наш…“, гр.Благоевград Терентия Господинова
от 7 а клас се класира на ІІІ-то място и статуетка в
конкурса за приложно изкуство,с преподавател г-н
Христо Крушков.

Ìàòåìàòè÷åñêî Êåíãóðó

Георги Славов от 4 г клас се класира на ІV-то
място, с класен ръководител г-жа Радка Пенева.
Мария Каменова от 1 б клас се класира на V-то
място, с класен ръководител г-жа Галя Шевкенова.

На ХVІІІ-ти Национален ученически празник „За
хляба наш…“, гр.Благоевград Йоан Иванов от 7 г клас
се класира на ІІІ-то място в конкурса за стихотворение,
с преподавател по Български език и литература г-жа
Светла Петрова.

На ХVІІІ-ти Национален ученически празник „За хляба наш…“,
гр.Благоевград Дона Андонова от 7 а
клас се класира на І-во място и статуетка
в конкурс за рисунка, с преподавател г-н
Христо Крушков.

Íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà äåòñêà ðèñóíêà
„Ñâ.Òðèôîí Çàðåçàí“, ãð.Ñóíãóðëàðå
I-âà âúçðàñòîâà ãðóïà

Стефани Андонова от 4 а клас, І-во място и статуетка,
с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Пламена Желева от 3 а клас, ІІ-ро място и медал, с
преподавател г-н Христо Крушков.

II-ðà âúçðàñòîâà ãðóïà

Валентина Стоянова от 7 а клас, І-во място и статуетка, с преподавател г-н Христо Крушков.
Дона Андонова от 7 а клас, І-во място и медал, с
преподавател г-н Христо Крушков.
Петя Помакова от 5 а клас, ІІ-ро място и статуетка,
с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Терентия Господинова от 7 а клас, ІІІ-то място и медал,
с преподавател г-н Христо Крушков.

„Îò Êîëåäà äî
Âàñèëüîâäåí“

Стела Стоянова от 4 а клас, І-ва възрастова група, раздел „Рисунка“, І-во място и
Росица Канева от 9 а клас, І-во място и статуетка, с грамота, с преподавател г-жа Анастасия
Крушкова.
преподавател г-н Сашо Казанджиев.
Терентия Господинова от 7 а клас,
Мирела Петрова от 8 а клас, І-во място и медал, с
ІІ-ра възрастова група, раздел „Рисунка“,
преподавател г-н Сашо Казанджиев.
Люба Нанева от 8 а клас, ІІІ-то място и медал, с пре- І-во място и грамота, с преподавател г-н Христо
Крушков.
подавател г-н Сашо Казанджиев.

III-òà âúçðàñòîâà ãðóïà

Êîíêóðñ „Êîëåäà“

Íàöèîíàëåí êîíêóðñ „Âîäàòà – èçâîð
íà æèâîò“

Терентия Господинова от 7 а клас, ІІ-ра възрастова група, раздел „Приложно изкуство“, ІІ-ро място
в Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот“, м.март 2016 година,
гр.Бургас, с преподавател г-н Христо Крушков.

ÕIÕ – òè Íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà âåñåëà
äåòñêà ðèñóíêà „Ìàëêèòå íàøåíöè“

Александрина Богдева от 6 а клас, специална
награда, с преподавател г-н Сашо Казанджиев.
Валентина Стоянова от 7 а клас, І-во място, с
преподавател г-н Христо Крушков.
Габримира Петрова от 2 а клас, І-во място, с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.

Êîíêóðñ çà ìëàäè õóäîæíèöè
„Ìîÿòà Êóêåðëàíäèÿ“

Теодора Илчева от 6 а клас, І-во място, с преподавател г-н Сашо Казанджиев.
Елина Митева от 3 а клас, ІІ-ро място, с преподавател г-н Христо Крушков.
Иван Стефанов от 1 а клас, поощрителна награда,
с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.

Êîíêóðñ çà ðèñóíêà íà òåìà: „Êîëåäà â ìîÿ ãðàä“

Габриела Димитрова от 1 а клас, І-во място, с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Ива Георгиева от 2 а клас, І-во място, с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Магдалена Петрова от 3 а клас, І-во място, с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Стефка Момчева от 4 а клас, І-во място, с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Петя Помакова от 5 а клас, І-во място, с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Никол Петрова от 5 б клас, І-во място, с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Николай Димов от 5 в клас, І-во място, с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Велин Димитров от 6 а клас, І-во място, с преподавател г-н Сашо Казанджиев.
Марияна Николаева от 7 а клас, ІІ-ро място, с преподавател г-н Христо Крушков.

Коледна благотворителна
кампания на община Ямбол
Ангел Шаламанов от 3 а клас,
І-во място, диплом и 50 лева
парична награда. Рисунката е
номинирана за отпечатване като
коледна поздравителна картичка
на кмета на община Ямбол г-н
Георги Славов, с преподавател
г-н Христо Крушков.
Ивелина Бабаджанова от 6
а клас, І-во място, диплом и 50
лева парична награда. Рисунката
е номинирана за отпечатване като
коледна поздравителна картичка
на кмета на община Ямбол г-н
Георги Славов, с преподавател
г-н Сашо Казанджиев.
Ивона Петрова от 5 а клас,
диплом. Рисунката е отличена за
отпечатване като плакат и покани
за коледарски празник, с преподавател г-жа Анастасия Крушкова.
Михаела Михалева от 5 а клас,
диплом. Рисунката е отличена за
отпечатване като коледна благотворителна картичка в кампанията
„Подай ръка – спаси живот“, с
преподавател г-жа Анастасия
Крушкова.

