
 

 

Уважаеми родители! 
 

Благодарим Ви, че избрахте СУ „Пейо Яворов“ – Варна за училище на Вашето дете! 

Училището е първото Екоучилище в област Варна, носител на награда “Варна”, с 

много международни проекти, награди и с гордост може да се нарече „Европейското 

училище“ на Варна. 

Поради въведените мерки, свързани с пандемията в страната ни от COVID 19, правим 

онлайн първата родителска среща за бъдещите първокласници.  

Знаем, че за Вас това е нов етап от развитието на детето Ви, за това Ви молим през 

лятото да му разказвате, че в училище то ще срещне нови приятели с които ще играе, ще 

танцува, ще твори, ще бъдем заедно приятели. 

В училището има правила, които ще трябва да спазва: ще трябва да идва навреме в 

училище, в час ще трябва да внимава, да не пречи на себе си и на другите, а музикалният 

звънец ще оповестява началото и края на часовете. В междучасието Вашето дете ще има 

възможност да играе, да споделя своите впечатления от часовете или да се потопи във 

вълшебният свят на приказките от  библиотеката в коридора. 

Уважаеми родители, ние учителите през септември ще продължим да работим заедно 

за това вашето дете да се чувства спокойно и уверено в училище.   

Учебният план, по който ще се обучава Вашето дете включва 

седмично:  
Задължителни учебни часове: 

Български език – 7 часа  

Математика       - 4 часа 

Околен свят/Родинознание       - 1 час 

Музика               - 2 часа 

Изобразително изкуство – 2 часа 

Технологии и предприемачество –  1 час 

Физическо възпитание и спорт – 2 часа +1час спорт 

Избираеми учебни часове: 

Английски език – 1час 

Математика – 1час 

Информационни технологии -1 час 

Учебниците за всички първокласници са безплатни! 
Помагалата, с които ще работим ще избираме заедно през септември. 

Предлагаме списък с пособия, които ще са ви необходими през учебна година, 

/които бихте закупили през лятото, ако желаете/: 

♦  Тетрадки: 5 броя с тесни и широки редове и 5 броя с големи квадратчета;                                

            ♦  Цветни моливи, флумастери, пастели и акварелни /водни/ бои;            

♦  Чертожни инструменти: линия и триъгълник;      

♦  Моливи за писане В, острилка, гума;      

♦  Несесер / желателно е да не е метален/;     

♦  Химикалки: сини – 2 броя и друг цвят – 1 брой;     

♦  Блок за рисуване или скицник;    

♦  Четки за рисуване с естествен косъм – 2 обли /1 за тънки линии и една за по-дебели 

линии/ и 1 плоска /за фон на рисунката/, подложка- 2бр.;     

♦  Гланцова хартия, ножичка, сухо лепило;   

♦  Екип за спорт /бяла тениска, анцуг, гуменки/;   

♦ Пластилин 

 

      

                 Благодарим Ви, че ни се доверихте! 


