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Патриотично междучасие в чест на 3 март
В навечерието на 3ти март
патриотично междучасие
събра ученици и учители от
Първо СОУ в двора на
училището. В чест на
Н а ц и о н а л н и я
празник
звучаха
патриотични
песни
и
стихове, които заедно с

цветовете на трикольора
повдигнаха настроението и
духа. За празника, за
Освобождението – символ
на вяра и надежда, повод
за
пр е кло не н ие
и
признателност
пред
героите.
В този брой:

Атрактивна математиката във фокуса
на нов европейски проект в І СОУ
интерактивна европейска
е-математика”.
Основен
краен
продукт
ще
е
електронна
образователна
платформа.

От септември 2015 година
Първо
СОУ
„Свети
Седмочисленици”
започна
двегодишно
европейско
сътрудничество с още седем
европейски
училища
по
Програма
Еразъм+.
Гимназията е инициатор и
координатор на проекта, а
нейни
партньори
са
образователни институции от
Хърватска,
Естония,
Германия,
Италия,
Литва,
Португалия
и
Испания.
Финансирането
е
от
Европейската
Комисия.
Темата на партньорството е
„Активна, атрактивна и

В периода 15-19 февруари в
Талин, столицата на Естония
се
проведе
петдневно
интернационално
обучение
с участието на
преподаватели по математика
от всички партниращи си
училища.
Участващите
обмениха
опит
и
добри
практики в методиката на
преподаване на математика,
уеб-базирано,
интердисциплинарно
проектно-ориентирано
и
интерактивно
обучение,
използване на образователен
софтуер
и
различни
компютърни приложения, с
прилагането и използването
на
които
да
мотивират
учениците и да направят позабавно
и
атрактивно
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Високо, високо, високо...!
В рубриката се представят постижения от състезания,
конкурси и олимпиади

Ученическо творчество
Бавно, лирично, ни капка умора…
Вървят без посока самотните хора
и търсят си отклик на техния зов
в край на сезони и край на любов.

Христо Христов от 11а, Елена Димчева от 11б клас и екипът
Анастасия Осман, Мерлин Ереджебова, Симона Илиева от
12в клас се пребориха в тежка конкуренция с кандидати от
цялата страна за участие в Националната ученическа
конференция по гражданско образование, която ще се
проведе в гр. Добрич

Поглеждам и есен е вече на път,
Поглъща ни хапка по хапка студът.
Листенцата сухи летят и въртят се,
а аз в самотата те търся ли търся…
Дали ще се видим отново? Едва ли.
Но помниш ли, някога бяхме разбрали,
че обич и есен съвсем си приличат…
Те хорските весели мисли отвличат
и карат ги рано да мислят за край.
Дали ще се видим със теб кой ни знай…
Но може би есен щом тука пристигне
и някога някой ти топло намигне,
ще видиш отсреща на другия бряг
позната особа и споменът благ
в гърдите ти свидно ще вдигне тревога.
Но даже тогава да знам аз не мога
дали ще те срещна отново с очи,
щом есен, че идва, навред си личи.
Тъй пролет изчезна и лято отмина
и мрачна, зловеща е тая картина
на идвща есен и мъртва любов…
Кристина Богомилова – 12б клас

Учениците от 3 клас и техните учители
си устроиха забавно Чаено прати.
Поканиха и родители на гости и ги
изненадаха с песни, танци, игри и
забавления. Децата разказаха какво са

Арман Топчу от 11а клас, Теодора Йотова от 9а клас и
Светлана Чанкова – главен учител по философски науки,
взеха участие в ХХ-тата ученическа философска
конференция „Човек-Свят” на 17-18.03.2016 г. в гр. Бургас.
Арман и Теодора защитиха свои интерпретации по мисълта
на Махатма Ганди „Живей така, сякаш ще умреш утре; учи
така, сякаш ще живееш вечно“.
Никола Наков от 7а клас и Станимир Пейков от 5в клас се
класираха съответно на първо и на второ място в
училищния кръг на Шестото национално състезание по
правопис на английски език Spelling Bee. Двамата ученици
ще вземат участие в регионалното състезание на 26 март
2016 г. в гр. Разград.
Осем сребърни и три бронзови медала спечелиха ученици
от втори и четвърти клас на зимния кръг от
Международния турнир „Математика без граници“.
Участниците бяха от държавите България, Казахстан,
Молдова, Русия, Узбекистан, Афганистан, Туркменистан,
Турция, Филипини и Румъния.
Младите футболисти от IСОУ спечелиха турнир
"Освобождение", организиран по идея на СРС-КТ
"ПОДКРЕПА" и със съдействието на регионалния
представител на БФС г-н Валентин Вълчев и РИО-Търговище.

научили за билките и за
изкуството да се приготвя чай в
различните
страни.
Демонстрираха
изработените
материали по проекта на третите
класове "Природата през моите
очи". В отбори ученици и
удоволствие изпиха по чаша от
родители се състезаваха с играта
ароматната билкова напитка.
"Стани отличник". Възрастните
в.”Искри”
приготвиха чай и всички с
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Празник

Азбуката вече зная!
Мога книжки да чета!
Най-голямата магия
съм научил на света.

Най-тържественият
момент в първи клас е
Празникът на буквите!
Децата вече са грамотни
и с голямо вълнение
отбелязват този радостен
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а

н

ите!!!

букв

факт пред
своите
родители. Показват, че
са знаещи, търсещи,
артистични и можещи!
С различни инициативи
протича празничният ден
в първите класове на
Първа
агимназия,
а
настроението
и
атмосферата
са
уникални!
в.”Искри”

Математика на открито
Може ли математиката да е привлекателна и
интерактивна? Да, особено когато часовете се
провеждат по различен и иновативен начин.
Осмокласниците
от
математическата
паралелка на Първо СОУ участваха в
интересен урок по математика. Учбният час се
проведе на открито в двора на училището.
Въоръжени с въженца, ролетка и колчета,
учениците решаваха практически задачи,
свързани със зависимостите на страните в
триъгълника. По зададени страни, те
конструираха триъгълник, ако последният е
възможен.

В някои случаи, когато учениците трудно
могат да си представят от чертеж
доказателството на задачата и завъртанията
на геометричните обекти, практическото им
конструиране може да е особено полезно.
Провеждането на практическия урок е
поредната дейност по проекта „Активна,
атрактивна и интерактивна европейска ематематика” по Програма Еразъм+, в който
търговищкото училище е координатор.
К. Дончева - ст.учител по Математика

”С книга рисувам в душата си стъпки”
На
17.03.2016г.
се
състоя
награждаването на XVII Общински
конкурс за творчество „Слово и багра”.
Темата тази година ”С книга рисувам в
душата си стъпки” отключва сърцата на
онези, за които четенето е магия, път
към себе си, възможност за опознаване
на света. Представители на Първо СОУ
завоюваха първите места и в двете
възрастови групи: Едже Ахмедова от VIIIa

клас и Светлана Калинова от XIб клас.
Теодора Николова от IXа клас и Симона
Цветелинова от IXб клас получиха
поощренията на журито. На всички
отличени бяха връчени книги и други
награди. Поздравления получиха и
преподавателите на наградените – гл.
учител К. Петкова, ст. учител М.
Георгиева и ст. учител Д. Рунчева.
в.”Искри”

ІСОУ”Свети Седмочисленици” гр.Търговище
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