
Да отворим сърцата си за обич и 
доброта! 

Благотворителна Великденска 
изложба-базар подредиха в 
Библиотека "Петър Стъпов”. 
Инициативата бе организирана 
съвместно с Пенсионерски клубове и 
гражданството и продължи от 18 
април до 22 април 2016 г.  

Ученици от І СОУ "Свети Седмочисленици" 
подкрепиха каузата като изработиха и дариха свои 
творби.  

Училищният парламент стартира акция по 
събиране на средства, с които да се закупи уред за 
откритата фитнес площадка в двора на училището. 
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На 26 април в I СОУсе проведе хепънинг под надслов 
„Здраве в аванс”, с който природо-математиците от 11в 
клас финализираха свой проект на здравна тематика. 
Проектът е одобрен от Министерството на 
здравеопазването и е в резултат на участието на 
младежите в Национален ученически конкурс „Посланици 
на здравето“. Една от целите на разработката им е 
подобряване здравословното състояние на подрастващите. 
Бъдещите лекари и здравни работници са заинтересовани 
от начина на живот на съучениците си, от болестите, 
получени в резултат на нездравословно хранене. За да 
реализират планираните дейности, учениците под 
ръководството на  г-жа Галина Коларова - ст.учител по 
БЗО, проведоха анкети за здравословния начин на живот. 
С презентации и организиране на конкурси те 
информираха за рисковите фактори и даваха съвети за 
хранителните навици. Изнесоха доклад за болестите. По 
време на хепънинга запознаха присъстващите със 
същността и резултатите от проекта и обявиха 
победителите в конкурса „Витамините приятели или 
врагове”.  

Единадесетокласниците работиха в тясно 
сътрудничество с ръководството на I СОУ, училищното 
настоятелство, учителите по БЗО и ФВС, медицинското 
лице в училище, както и с Регионалната здравна 
инспекция.  

Г. Коларова – ст.учител по БЗО 



Присъединявайки се към глобалната програма на Британския съвет „Шекспир е жив”, учениците от Хб клас 
на І СОУ „Свети Седмочисленици” представиха резултатите 
от своите проекти в чест на великия поет и драматург. Под 
ръководството на Татяна Димитрова, старши учител по БЕЛ, 
в продължение на месеци, разделени на екипи, момичетата и 
момчетата от хуманитарната паралелка проучваха епохата, 
личността и творчеството на Шекспир. Проектът завърши със 
заключителен урок, проведен на 21.04.2016г. 

Урокът започна със състезателна игра в Kahoot – web 
базирана образователна платформа. Учениците използваха 
мобилните си телефони, за да отговорят на въпроси, свързани 
с Шекспир. Забавните въпроси в състезанието активизираха 
класа и го въведоха в темата. 

Всеки екип по свой начин презентира проекта си – чрез 
изказване, дебати, брошури, игра с публиката. Част от 
учениците влязоха в ролята на актьори и интерпретираха по 
нестандартен начин вечния „Хамлет”. Други представиха 
създадени от тях български субтитри към клипове, като така те стават достъпни и за ученици, които не 

изучават интензивно английски език. 

Екипите показаха добри умения за съвместна работа, умело 
използване на модерните технологии, мотивираност и 
креативност. 

Проектите са резултат от знания и умения, придобити в 
часовете по български език и литература, английски език, 
история и цивилизация и информационни технологии. 

Така урокът демонстрира богатите възможности, които 
предоставя проектно-базираното обучение, съчетано с 
междупредметните връзки и информационните и 
комуникационни технологии. 

На открития урок присъстваха Димитър Петров – старши 
експерт по български език и литература и учители от област 
Търговище. 

Татяна Димитрова  

групи търсиха отговор 

на въпроси, свързани с 

интересен видеоклип за 

резонанса (чупене на 

чаша със звук). 

Рокразбивачите Status 

Quo, не само счупиха 

чашата в клипа, но и 

създадоха допълнителна 

емоция в часа. Задачите 

с практическа 

насоченост (срутване на 

мост вследствие на резонанс) 

още веднъж доказаха, че 

физиката е навсякъде. 

Интерактивният урок предложи 

на гостите начини учениците да 

са в активна позиция и да 

На 19 април се проведе 

открит урок по физика пред 

учителите от област Търговище. 

Преподавателят Живко Зафиров 

- ст. учител по физика и 

астрономия, бе подбрал за 

учениците от 10а клас казуси и 

задачи, свързани с трептенията и 

явлението резонанс. С мисловна 

карта, изработена от учениците 

и с решаване на кръстословица 

по групи в игровия блок на 

Мудъл, бяха актуализирани 

опорните теоретични знания.  За 

демонстриране и проверка на 

задача за резонанс учениците 

използваха виртуалната 

лаборатория Phet. В  работа по 

С т р  2  

Шекспир е жив! 
І СОУ „Свети Седмочисленици” отбеляза 400 години от смъртта на Шекспир. 

И С К Р И  

Интерактивен урок по Физика и астрономия 

развиват важни умения, 

свързани с тяхната 

функционална грамотност.  

Живко Зафиров  
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 Йоскан Мехмедов от 7а клас е 
класиран за финалния кръг на 14-
тата Национална олимпиада по 
информационни технологии. 
Проектът „#futurePro v1.1“, с 
който той участва, е 
мултимедийно приложение, 
изпълняващо ролята на 
операционна система.  

 Трета награда в направление 
„Публицистика“ на Национален 
журналистически конкурс 
„Григор Попов“ извоюва Ангел 
Иванов от 5а клас. Поощрителна 
награда в раздел 
„Радиожурналистика“ бе 
присъдена на Полина Стойчева 
от 9б клас. 

 Отлично представяне на 
националния конкурс за есе на 
тема "Държавата, в която искам 

да живея" Емине Сафетова, 
Инна Бисерова, Любомира 
Лазарова и Светлана Илчева, 
ученички от 11 клас. Като 
награда девойките са приети за 
студентки в Европейското висше 
училище по икономика и 
мениджмънт гр.София. 

 Мюге Хаджиибрямолу от 10а 
клас е лауреат на 10-тото 
юбилейно Национално 
състезание по английски език, 
организирано от Асоциацията на 
Кеймбридж училищата в 
България. Мюге показва отлични 
резултати в състезанието през 
последните три години. 

 Светлана Илчева от 11б клас се 
класира на III място в 
Национален конкурс “България в 
картини и слово” със 
стихотворението “Време”. 

Магдалина Лазарова  от 11а 
клас има поощрение за есето си 
“Сегашното поколение”. 

 Отборът на І СОУ се завърна с 
отличия от Националното 
състезание  по история на 
България. Атила Шенолов от 3а 
и Елина Пламенова от 4б са с 
бронзови медали. Сияна 
Малинова и Ивайла Здравкова 
от 4б са с купи за второ и трето 
място в общото класиране. 
Всички  13 ученици от отбора са 
със сертификати за отлично 
представяне. 
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бавно тъне в забрава. 
 
Седмица... е краткият живот на пеперуда 
млада, красива, но бързо умира... 
В седмица, която нищо не струва 
пеперуденият кратичък живот се побира. 
 

Месец... минава с дълбока въздишка, 
на сърцето и на духа, 
точно с месеца изгрява усмивка 
и с него потъва като в мъгла. 
 

Година... е препятствие за време, 
в което смисъл е любовта... 
Дългата година е голямо бреме, 
но малка част от младостта. 
 

Десетилетие... само промяна в света, 
време, в което нищото става нещо... 
за десетилетие умира младостта 

Секунда... дели поглед от чувство, 
дели смърт от живот... 
За секунда една се случва това, 
що отредил ти е Бог. 
 

Минута... остава след мисъл, 
обзела нагло ума... 
минутка само... зада придобие смисъл 
как се живее живот преди смъртта. 
 

Час... стават минутите мъка, 
когато радостта чезне от взора... 
час... минава от среща в разлъка 
и с тъга изпълва простора. 
 

Ден... превръща спомена в безкрай, 
който непознат си остава... 

денят превръща се 
в рай 
когато светът 
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Време 
Стихотворението е с награда в Национален конкурс “България в картини и слово” 2016 

Високо, високо, високо...! 
В рубриката се представят постижения от състезания, конкурси и олимпиади 

и старостта прближава 
зловещо. 
 
 
 
 
 
Век... е много и малко в едно, 
за времето е и двете, 
но за човека векът е прекалено 
много, 
защото дълги са годините и 
дните. 
 

Хилядолетие... е сън без край, 
от съществото до смъртта, 
хилядолетието не е ад нито рай, 
а просто стъпка във вечността.  

Светлана Илчева 
  11б клас 



През периода 18-22 април 2016г. ученици и учители 
от Първо СОУ "Свети Седмочисленици" отбелязаха 
Световния ден на планетата Земя.  

Първокласниците участваха в урок за разделно събиране на 
отпадъци, в който учители бяха по-големи ученици. 
Учениците от 2 и 3 клас издигнаха в ръце кълбо-макет на 
планетата ни от отпадъчна хартия. Децата отправиха призив 
“Земята е в нашите ръце - трябва да я пазим”. Учениците от ІV, 
VІІІ и ІХ клас изработиха постери.  

На 22 април ученици от V клас се включиха в ежегодното 
състезание за разделно събиране на отпадъци. Община 
Търговище връчи наградите си за най-интересни инициативи, 
свързани с Деня на Земята.  

в.”Искри” 

Световен ден на планетата Земя  
И С К Р И  

ІСОУ”Свети Седмочисленици” гр.Търговище 
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Ул.Капитан Данаджиев 22 
Гр.Търговище 7700 

Тел.: +359 0601 63070 
Факс:+359 0601 62392 

E-mail: sou1_tg@abv.bg 
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Учители: Малина Георгиева, Фирдес Рушудова 

Ученици: Айлин Али от 10б клас,  профил “Хуманитарен” 

По инициатива на Весела детска къща –
Търговище, 170 деца, техните родители и учители от три 
търговищки училища направиха 7 преписа на “История 
славянобългарска”. Пет от преписите са дело на деца от 1 
до 4 клас на Първа гимназия. Първият препис е бил 
написан от Софроний преди повече от 250 години. На 
тържествена церемония на 21 април децата, заедно със 
своите учители, представиха своите преписи и получиха 
грамоти: “Паисиев последовател”. 
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Ученици преписаха Паисиевата история 

http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/170-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%

