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З а учебната 2017/18 година 

в СУ „Пейо Яворов“ 

успешно се реализира за 

първи път прием в две 

паралелки след завършен седми 

клас. Паралелката „Софтуерни и 

хардуерни науки“ е  с интензивно 

изучаване на английски език и 

задължителни профилиращи 

предмети Информатика и 

Информационни технологии. 

Г-жа Десислава Христова е 

класен ръководител на 

паралелката с този профил – 8 а 

клас. Ето какво каза тя за нашия 

вестник:  „В отговор на 

засиленото търсене на IT 

специалисти, нашето училище 

тази година обяви прием в 

паралелка „Хардуерни и 

софтуерни науки“. Учениците ще 

получат знания, свързани с 

основите на информатиката, 

програмните езици както и 

задълбочено познаване на 

хардуерните части на компютъра.  

Паралелката с профил 

„Предприемачески“ е с 

интензивно изучаване на 

английски език и задължителни 

профилиращи предмети 

Предприемачество и 

Информационни технологии. 

 Г-жа Светла Петрова – класен 

ръководител на 8 б сподели за 

вестника, че учебната програма е 

насочена към развиване на  

личностния потенциал на 

ученика чрез насърчаване на 

творчеството, иновативното 

мислене и предприемчивостта. 

Важен момент е участието на 

учениците  в състезания, 

конкурси и други форуми, 

свързани с темата 

предприемачество.  

 

От  началото на учебната 2017/2018 

година СУ „П. Кр. Яворов“ 

разполага с изцяло нов компютърен кабинет, 

предназначен за нуждите на начален етап в 

обучението по „Информационни технологии“. 

Техниката беше закупена със средства от 

училищния бюджет и отговаря напълно на 

всички съвременни изисквания към 

х а р а к т е р и с т и к и т е  н а 

компютърните компоненти, а 

мебелите и материалите за 

реновацията на кабинета 

бяха предоставени от 

Училищното настоятелство 

под формата на дарение.   
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В училището са сформирани 19 групи за 
занимания по интереси в 6 направления:  

Наука, техника и технологии;  

 Изкуства и култура;  

 Предприемачество;  

 Програмиране и дигитални 

умения;  

 Гражданско образование  

 Спорт.  

В групите са включени 186 
ученици. 62 ученици от I – IV клас са включени 
в  7 групи за преодоляване на обучителни 
затруднения по български език и литература и 
математика. 

И през 2017/2018 год. СУ „Пейо Кр. 

Яворов“  продължава работа по Проект  

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване 

на мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)“ – фаза 2, 

финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  

Проект „ТВОЯТ ЧАС“ 
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О т 26.06-02.07.2017 в курортен комплекс "Албена" 

се проведе международен фестивал на 

изкуствата "ТРИКСИ". В надпреварата за награди  взеха  

участие три ученички на СУ " П. Кр. Яворов". Мартина 

Георгиева Господинова от 3а кл. завоюва втора награда, 

Траяна Димова от 4а клас получи втора награда и Ивета 

Ивова от 3а кл. бе отличена с трета награда. 

В Международния 

конкурс "Art stars" 2017г., 

който се проведе на 07-

09.2017 г. в град Варна 

участие взе ученичката  

Мартина Георгиева 

Господинова от 3а клас. 

Тя получи покана за 

участие в международен 

конкурс "Магия 

Италиана ", който ще се 

проведе в град Римини Италия през 2018г. 

Йоана Лусиа Кристиан Алфредо Кабрера от 3 А 

клас, клуб по спортни танци „Огледало“, 

Треньор — Ажда Ямук, Партньор — Валентин 

Димов. 

Трето място на Открит турнир по спортни 

танци — Купа Несебър 2017. 

Второ място в 

турнир по спортни 

танци "Изгряващи 

звезди" - купа Кристал, 

гр. Варна 

Светослав Пламенов 

Орлов  от IVб клас с класен 

ръководител г-жа П. 

Михайлова участва в 

международния конкурс за 

детска рисунка на тема „С 

очите си видях бедата“. 

Светослав се представи 

прекрасно, с което заслужи 

второто място в класирането. 

Награждаването се проведе на 

1.06.2017г. в зала Пленарна на 

Община Варна. 
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В  77-ото издание на 

плувния маратон 

"Галата-Варна", който се проведе 

на 06.08.2017 година, участие взе 

Георги Бориславов Василев – 6Б 

клас от СУ "П. Кр. Яворов". В 10 

часа от нос Галата стартираха 

рекорден брой – 321 плувци. От 

тях 314 завършиха в контролното 

време - 90 минути след 

победителя. Георги бе най-

малкият участник, завършил 

маратона. За успешното 

преплуване на разстоянието 

младият плувец бе удостоен с 

грамота.  

К азвам се Вилиан 

Панов  и тази година 

с есето си „Роботите-моите 

приятели“, спечелих стипендия 

за участие в програмата на 

Space Camp, Turkey. И въпреки 

че за втора поредна година 

участвам в този проект, смело 

мога да кажа, че натрупах  още 

нови знания и преживявания. 

Да живееш една седмица в 

базата на НАСА е уникално 

преживяване! Участници от 

различни държави бяхме 

разделени на отбори с имената 

на планети и аз бях от отбор 

Марс. Звездната атмосфера, 

„желязната дисциплина“, 

срещата с истински астронавт 

от НАСА, на който можеш да 

зададеш въпросите си, които те 

вълнуват и да получиш отговор 

от първо лице, е нещо 

невероятно! Научихме какви са 

различните походки на Луната 

и какво е Бернули ефекта с 

проф. Инге Крайст. 

Използвахме всички 

тренировъчни симулатори и 

успяхме да усетим какво е да си 

в Космоса. Наред с 

тренировките и 

лекциите обаче 

забавления не 

липсваха - имаше 

специална Вечер 

на талантите, 

както и Барбекю 

вечер с много 

песни, танци и 

смях. В последния 

ден от престоя в 

Базата всеки 

участник получи 

своя сертификат за преминат 

курс в Space Camp. 

Новите приятелства и 

преживявания от тази една 

седмица ще оставят 

незабравим спомен у мен! 

 

Есето на Вилиан Панов, с което той кандидатства за 
стипендия, може да прочетете на сайта на училището  

www.souyavorov-varna.com  
в раздел АКТУАЛНО, категория НАГРАДИ 
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6 септември 
Ден на Съединението. 

На този ден се чества Съединението на 

Княжество България и Източна 

Румелия през 1885г. Ден на гр. Пловдив 

и официален национален празник. 

22 септември—Обявяване на 
независимостта на България 

Ден на обявяване на независимостта на България. Официален 

празник. На 22 септември 1908 г. във Велико Търново с 

манифест княз Фердинанд обявява независимостта на 

България. На историческия хълм Царевец Търновският 

митрополит коронясва след петвековно прекъсване 

българския цар. С този акт на практика се отхвърлят 

последните васални връзки с Османската империя. Княжество 

България става независима държава начело с коронования цар 

Фердинанд. Високата порта, а след това и Великите сили 

признават официално българската независимост.  

Манифест на цар Фердинанд I 

за обявяване на 

независимостта на България. 

26 септември - Европейски ден на 

езиците. Обявен с решение на 

Съвета на Европа. 

5 октомври. Международен ден на 

учителя. Отбелязва се от 1994 г.  по 

инициатива на ЮНЕСКО . 

Международен ден на училищните 

библиотеки. Отбелязва се през 

последния понеделник на м. 

октомври по инициатива на 

Международната асоциация на 

училищните библиотеки. 

1 ноември—Ден на народните 
будители 

За първи път се отбелязва през 1909 г. в Пловдив. От 1 

ноември 1923 г. с Указ на цар Борис Трети е 

обявен за общонационален празник в памет на 

заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. 

Честването му се възстановява през 1992 г., когато 

36-то Народно събрание го обявява официално за 

Ден на народните будители и неприсъствен ден 

за всички учебни заведения в страната.  
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КОНКУРСИ 
Децата на Владиславово рисуват 

Конкурсът се проведе на 20 

април в Първо основно 

училище, а награждаването 

беше на 21 май в НЧ 

„П.Славейков 1928“. 

Първа награда в четвърта 

възрастова група на тема „Аз и 

моето любимо животно“ 

спечели Симона Петрова 7б клас. 

Втора награда в същата 

възрастова група спечели Стела Симона Петрова—7б кл. Стела Стоянова—7а кл. 

НОСИЯТА 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

Съюз на „Духовно възраждане – България“ и  

Община Пловдив организираха третия 

национален  конкурс за детска рисунка 

„Носията“.  СУ „П. Кр. Яворов“ участва с 30 

рисунки в трите възрастови групи.  

Боряна—7а клас Виктория—7б клас Никол—7а клас Валентина—7б клас 

Първа награда от международния конкурс „С 

очите си видях бедата“ Християн Росенов 

Христов 6б клас 

Симона Петрова—7б 

За хляба наш 
През месец април в гр. 

Благоевград  се проведе 

ХIХ национален 

ученически празник „ За 

хляба наш“ в който 

участваха ученичките от 

7б клас Петя Иванова и 

Симона Петрова с пана, изработени от тях. 

Петя бе наградена с поощрителна награда, а 

Симона получи сертификат за участие . 

Петя Иванова—7б клас 
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В навечерието на Деня на 

будителите бяха раздадени 

грамоти и парични премии на 32-

ма млади учители от училища в 

община Варна  за мотивиран и 

добър старт в педагогическата 

професия. От СУ „Пейо Крачолов 

Яворов“ бяха номинирани трима 

учители - Камелия Мирчева, Деян 

Денчев и Илиана Димитрова. 

Камелия Мирчева е начален 

учител и класен ръководител на 2г 

клас. Завършила е средното си 

образование тук, в училище „Пейо 

Яворов“. В работата си г-жа 

Мирчева провокира учениците си 

да бъдат любопитни, търсещи и 

можещи. Развива уменията им да 

работят в екип чрез иновативни 

подходи. В свободното си време се 

занимава с туризъм. 

Илиана Димитрова е 

начален учител и класен 

ръководител на 3д клас. Г-жа 

Димитрова е амбициозна и 

харизматична личност. Има 

интерес към българския фолклор. 

В училището ни води извънкласна 

дейност към проект „Твоят час“ в 

област „Фолклор“, с което цели да 

утвърди българските традиции 

сред учениците. 

Деян Денчев е учител по 

физическо възпитание и спорт. 

Преди това е бил треньор 

и състезател по 

баскетбол. Избрал е 

професията, защото е 

убеден, че спортът е 

начин на живот и култура, 

която трябва да се предава 

на децата и да помага за 

тяхното изграждане като 

личности. 

Кметът на град Варна г-н Иван 

Портних и председателят на 

Общинския съвет г-н Тодор 

Балабанов наградиха нашите 

колеги на официална церемония в 

община Варна. Официални гости 

бяха г-жа Лилия Христова - 

Директор „Образование и 

младежки дейности“ към община 

Варна и г-жа Венцеслава Генова - 

началник на регионалното 

управление на образованието—гр. 

Варна. 

Наградените колеги изказват 

своите благодарности към 

директора на СУ „Пейо Крачолов 

Яворов“ г-жа Даринка Божинова 

и нейния екип за номинацията, 

подкрепата и шанса да покажат 

своите умения и качества. 
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