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АКЦЕНТИ:


Коледно настроение и празничен дух

Коледно настроение и празничен
дух



Представителни
изяви по проект
“Твоят час”

В ТОЗИ БРОЙ:
Коледно настроение и празничен

1

дух в I СУ
Снежанка и седемте джуджета

Броени дни остават до Коледните и Новогодишни
празници и в нашето училище настъпва оживление. Класните стаи и коридорите засияват с блестяща украса, а сръчни дечица подготвят подаръци, с
които да зарадват някого.
Малките предприемачи от начален етап, изработиха картички, къщички и други подаръци за благотворителен Коледен базар, подпомагани от своите родители.

1

Часът на кодирането
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Изяви по проект
“Твоят час”
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Училището променя животи
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Стипендии от
Фондация
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В конкурс „Моята коледа“, организиран от
Ученическия съвет на I СУ, много деца от 1ви до 8-ми клас участваха със свои рисунки
и макети, в които отразиха духа на Коледа!
На специална церемония Директорът на
училището връчи награди на победителите.

Снежанка и седемте джуджета

„Комунитас”

Лично творчество: “Учител”
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Правила за взаимоотношенията в
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училище

Открит урок по
български език

в І СУ „Свети Седмочисленици”
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“... Огледало, огледало, повтори, че на света
никъде не си видяло друга с мойта красота!...”
Всички знаем за красивата девойка с добро
сърце и нейната мащеха - злата царица, която
иска да се отърве веднъж завинаги от Снежанка, за да няма съперница по красота.

Съвременен прочит на вечната приказка представи театралната студия на нашето училище, с
ръководител г-н Иван Иванов. Тези невероятно
талантливи актьори взривиха от възторг публиката. Очакваме с нетърпение следващата им сценична изява!
в-к “Искри”

СТ Р.
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Седмица на компютърните науки
В седмицата на компютърните науки (5-11 декември)
учениците от десети клас представиха своите проекти за електронна търговия и
електронни разплащания. Те трябваше да подготвят разработки по поставената
тема като използват различен технологичен продукт: PREZI, SWAY, WIKI и ЕЛЕКТРОННА КНИГА в MOODLE. Всеки отбор демонстрира усвоените умения за работа
с новите програми и способност за представяне пред публика.
Учениците от клуб "ИТ Академия" по проект "Твоят час" проведоха "Час на
кодирането" с четвъртокласници от нашето училище. Подготвиха занимателни
игри: със забавен скеч зададоха въпроса "Що е това кодиране?"; с презентация
дадоха определения на понятията "програма", "програмиране", "езици за програмиране", а с тест в Kahoot провериха дали са усвоени тези понятия. Възложиха на малчуганите задача за съставяне на несложна програма на JavaScript. За
проверка на кода можеше да се използва BeeBot – пчелата робот. В екипи по
двама малчуганите програмираха и в сайта code.org.

Изяви по проект „Твоят час“
На 21.12.2016г. се проведе представителна изява по
проект „Твоят час“ с групата
за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература II
клас. Малките ученици четоха гатанки, коледни приказки, написаха писмо до Дядо

Коледа, научиха повече за
символите на Коледа и за
отмора изработиха коледни
къщички за бонбони с помощта на своите родители.
Връчени бяха и грамоти за
„Най – добър четец“ и „Най –
добър краснописец“ на групата.

На
15
декември
учениците
от
клуб
„Предприемачество” проведоха занятие, съвместно с
родителите си. Първокласниците с лекота изрязваха и
оцветяваха маски на животни и домино, подпомагани
от родителите. Задружната работа беше забавна за
всички участници.

На 15.12.2016год. се проведе занятие на група "Шарени пръсти" с ръководител Емилия Александрова. С учениците от 1 и 2
клас заедно работиха и техните родители. Децата направиха
декупаж на свещичка за Коледа. Рисуваха върху вода с мраморни бои и сътвориха красиви играчки за елха. Рисуваха с акрилни
бои върху морски камъчета новогодишни мотиви.
ИСКРИ

СТ Р.
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Училището променя животи
“

Училището променя животаи“ бе темата на “Найголемия урок в света“, проведен в 9г клас.
Учениците работиха по групи върху две задачи. Всяка група нарисува очертание на човешка фигура, в
която представи качествата и характеристиките на
един образован човек. Следващата задача бе да се
нарисува голям кръг около очертанието на човека,
който да символизира обкръжаващия го свят.
Обсъдиха какви биха били характеристиките на свят,
населен с образовани хора и ги записаха. Различните
групи накратко представиха идеите си.
След това целият клас гласува за Топ 10 в двете категории. Всички стигнаха до извод, че ние можем да спасим света
като се образоваме качествено.
А условия за качествено образование има в нашето училище IСУ „Св. Седмочисленици“.
За организиране и провеждане на урока бяха използвани специално разработените образователни материали на УНИЦЕФ, които включват разписани уроци, посветени на отделни цели, образователни филми, плакати и инициативи в социалните мрежи.

Стипендии от Фондация “Комунитас”
Айлин Исмаилова от
XI в клас за втора поредна година е стипендиант на Фондация “Комунитас”. През
миналата учебна година Айлин получи
стипендия в област
„Литература”, а тази
година е с основна
стипендия в област
„Биология”.
Айлин споделя, че обича биологията, защото я кара да се чувства като
висше устроено същество, да осъзнава сложността и съвършенството
на човешкото тяло.
В област „Литература” Гергана Пейчева от Х б клас е с основна стипендия, а Дефне Димова от Х а клас е с поощрителна стипендия.
Гергана разказва: „Темата, която избрах, беше свързана с човешката
култура и ролята ѝ в изграждането на глобалния свят. Целият процес
на търсене на информация беше вълнуващо преживяване, което открехна пред мен вратата към непознати измерения на човешкото познание и на моите собствени умения.“

Лично творчество: “Учител”
Ти вдъхна ми увереност и сила,
прекрачвайки училищния праг.
Ти винаги със мене беше мила
и търсеше във всеки нас добряк.
И времето летеше неусетно,
света красив за нас ти сътвори.
С лице усмихнато, приветно,
за грешките ни детски днес прости.
Пораснахме големи – ето
и всеки своя път пое.
Завръщаме се ние там, където
учителката наша ни зове.
Ти беше светлината,
огряваща най-дългия ни път.
Ти беше добрината,
непозволила да изпаднем в скръб.
Благодарим, учителко любима,
че майка свята беше ти за нас.
И твоята опека и закрила
ще помним и във сетния си час.
Дариана Трифонова 9г

Правила за взаимоотношенията между ученици и учители
Правила за взаимоотношенията между ученици и учители в училище
предложи Ученическият съвет. Предложенията на членовете на съвета са
представени на постер на партерния етаж на училището, така че всеки,
който идва или си отива от училище, може да се запознае с тях. Ето и някои от предложенията: Учителят се отнася с уважение към ученици и колеги; връща контролни и писмени работи навреме; не изпитва върху непредаден до край урок; не пренася лошото си настроение от другите класове.... Ученикът не закъснява за час и не отсъства без основателна причина;
подготвен е за час с учебник, тетрадка, химикал, бележник, знания; не
пречи на учителя да си преподава урока; полага усилия за постигане на
високи резултати; след биенето на втория звънец изключва и прибира
GSM-а си...

Открит урок по български език и литература пред студенти
На 05 декември 2016 г. се проведе открит урок по български език и
литература пред студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Учениците от I б клас откриваха изучаваната буква в буквените модели на думи, коментираха позицията ѝ в тях, четоха текст и
коментираха по съдържанието му и илюстрацията. За систематизиране и
актуализиране на опорните теоретични знания беше използвана софтуерната система Енвижън, а за демонстриране и проверка учениците използваха програмируемата пчела Bee-Bot. Интерактивният урок показа на гостите начини учениците да са в активна позиция и да развиват важни умения, свързани с тяхната грамотност.
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