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15.09.2011 г. 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА 

Има във морето 

на детските игри 

бисерче, което 

ни прави по-добри! 

 

 Отново на училище! Отново сме заедно, щастливи и в очакване на нови 
предизвикателства, знания и приключения! Малко по-пораснали, малко по-
усмихнати и малко по-мечтателни! Здравей,  Дрита!!!  

 

 

 

 

 

 



Обичам морето, обичам вълните, 

но най-обичам у дома 

при моите приятели 

през септември да се прибера! 

 

Довиждане, лято! Есен, здравей! 

Училище – идвам! 

На 15 септември ще бъда отново при теб! 

 

 

 

 

 

 

 



 Ето ги малчуганите. Сладки са, нали? Уплашени и смутени от раздялата с 
мама и татко, но посрещнати с много обич и усмивки от своите  учителки. 

 

 



 

 



 

 



 

 

Успех на малки и големи през Новата учебна година! 

 

 



 

17.09.2011 г. 
СПОРТЕН ПРАЗНИК В „ДРИТА“ 

 

 

 
 



18.09.2011 г. 
GLOBAL CHILDREN`S CHALLENGE 

Учениците от ІІ К клас и ІІІ Ж клас стартираха участието си в световната 
здравна програма Global Children`s Challenge, насочена срещу затлъстяването при 
децата и за привикването им към по-интензивна двигателна активност. 

В продължение на 50 дни/от 15 септември до 3 ноември/, децата носеха 
крачкомери. В сайта на програмата www.gccjunior.org ежедневно отчитаха 
крачките си. Те се превърнаха във виртуален път, водещ до различни географски 
забележителности, с които децата се запознаха.  

Инициативата се реализира за втора година и включва 120 000 деца от цял 
свят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.09.2011 г. и 30.09.2011 г. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АТЕЛИЕТАТА 

Тази година учениците имат право да избират от следните дейности: 

Начален курс: Вокална група; Театър; Куклен свят /куклен театър/; Модерни 
танци; Шах; Направи си сам /приложни дейности/; ART/съвременно изкуство - 
дизайн, графити.../; Drita.com /компютърни програми, образователни сайтове .../ 

Прогимназия и гимназия: В търсене на нашите корени /литература, 
етнография, бит.../; Вокална група; Загадките на космоса /приложна физика/; 
Театър; Забавна математика; Модерни танци; Шах; ART/ съвременно изкуство - 
дизайн, графити..../; Готварство; Руски език; Френски език; 

Спортният клуб отвори отново вратите си за гимнастика, футбол и хокей. 

 

 

 

 

 

 



01.10.2011 г. 

ИЗЛОЖЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

На 1 октомври, в 10.30 часа, в хотел “Хилтън”, бе открито изложението 
„Европейско образование“. Събитието е организирано от консултантска фирма 
EDLANTA, а официалната церемония започна с поздрав от г-жа Катрин Барбър,  
посланик на Великобритания в България. 

Ученици от ЧСОУ "Дрита" отново се включиха, като лични асистенти и 
преводачи на представителите на различни европейски колежи, пансионатни 
училища и университети. 

Лични асистенти: 

1. Сотир Иванов - ХІІ клас 
2. Михал Палински - ХІІ клас 
3. Мартин Цанев - ХІІ клас 
4. Ива Четинова - ХІ клас 
5. Надежда Ставрева - ХІ клас 
6. Борис Миланов - ХІ клас 
7. Дарина Крумова - Х клас 
8. Йоана Илиева - Х клас 
9. Емил Божилов - Х клас 
10. Никола Гавраилов - Х клас 
11. Никола Колев - Х клас 
12. Мартин Китов - Х клас 

13. Ния Димитрова - VІІІ клас 
14. Андреа Марониян - VІІІ клас 

Регистрация: 

1. Радина Михайлова - ХІ клас 
2. Александра Георгиева - Х клас 
3. София Юрукова - Х клас 
4. Емине-Нина Тюркмен - Х клас 
5. Мартин Стоянов - VІІІ клас 

 

 



 

 



03.10.2011 г. – 07.10.2011 г. 

ПРИКЛЮЧЕНСКИ ЛАГЕР НА БЕЛМЕКЕН 

Съвместно с „Номадия”, зеленото училище бе превърнато в приключенски 
лагер в района на Белмекен. Какво правихме там? 

 Планински преходи; 
 Първа помощ в планината и принципи на първата долекарска 
реакция; 

 Множество знания за природата и природните чудеса в България; 
 Екология; 
 Творчески занимания: изработване на проект от сурово дърво и 
природна фотография; 

 Катерене, въжена градина и тролей; 
 Отборни игри и спортни състезания; 
 Водни игри; 
 Велопреходи; 
 Вечерен карнавал – дискотека. 

 



 

 



10.10.2011 г. – 14.10.2011 г. 

МУЗЕЙ НА СПОРТА 

  

 

 

 



20.10.2011 г. 

ANGLIA EXAMINATIONS SEMINAR 

Assessing Writing and Speaking - Productive Skills 

 Lecturers:  Liz Bangs-Jones, Chief Examiner at Anglia Examinations, Polis 
Kaitis, Area representative of Anglia Examinations 

SOFIA, THURSDAY, 20/10/2011, 14.00 p.m.                  Apartment House Helio, 22 Peyo Yavorov blvd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.10.2011 г. 

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ANGLIA 
EXAMINATION SYNDICATE 

Сертификатите от Anglia Examination Syndicate бяха връчени в балната зала 
на Резиденция Терра. Учениците имаха възможност да се позабавляват и да 
похапнат в компанията на главния изпитващ  на изпитната организация, 
представителя на системата за региона и членове на изпитни центрове от страната.  

 

  

 

 

 

 



 

 



 

 

 



22.10.2011 г. 

ДЕНЯТ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЗЛАТНИТЕ ЗНАЧКИ „ДРИТА“ 

 Носителите на Златна значка "Дрита" за учебната 2010/2011г. получиха 

своята награда-изненада: те посетиха стария град в Пловдив и омесиха хляб в 

първата учебна биоферма в страната. 

Радина Терзийска - І к клас 

Лияна Владинова - І и клас 

Ивана Каменова - ІІ ж клас 

Михаела Александрова - ІІ р клас 

Цветослава Петрова - ІІІ д клас 

Елена Койчева - ІV е клас 

Димитър Димитров - ІV к клас 

Милица Тодорова – 5. е клас 

Антон Софкин – 5. г клас 

Весела Христова – 5. ц клас 

Мария Ангелова – 6. н клас 

Виктор Пращов – 6. и клас 

Стефани Гавраилова – 7. и клас 

Бояна Теофилова – 8. клас 

Дарина Крумова – 9. клас 

Цветан Донов – 10. клас 

Марта Томова – 11. клас 

 

 



 

 



 

 



24.10.2011 г. – 26.10.2011 г. 

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ 

 Традиционната есенна Академия за лидери на „Дрита“ се проведе в хотелски 
комплекс „Кедър“ – гр. Долна баня. 

Тази година работата бе фокусирана върху превенция на рискови модели на 
поведение (трафик на млади хора, превенция на зависимости, рисково сексуално 
поведение), професионално и кариерно ориентиране, решаване на конфликти и 
модели на ефективна вербална и невербална комуникация. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



31.10.2012 г. 

HALLOWEEN В ДРИТА 

С много въображение децата се превърнаха в страховити създания. Но и 
чудовищата, попадайки в „Дрита“, бяха усмихнати, весели и добронамерени – 
гаранция за голяма веселба. 

 

 



 

 



УЧЕНИЦИ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

Петър Генчев, І е клас - за достойно справяне с трудностите, за приятелското 
рамо и за уважението към всички в училище; 

Жаклин Пейчева, VІІ н клас - за всеотдайността в организирането на Хелоуийн 
за учениците от V до VІІ клас; 

Сяо Лиу, ІХ ц клас - за бързата адаптация, достойното поведение и 
уважението към всички в училище. 

02.11.2011 Г. 

МЛАДЕЖКА РАБОТИЛНИЦА "ГРАД НА БЪДЕЩЕТО" 

На 2 ноември 2011 г. ученици от гимназията на "Дрита" се включиха в 
Младежка работилница „Град на бъдещето”, която се организира в рамките на 
фестивала за архитектура и модерна градска среда Sofia Architecture Week 2011. 
Фестивалът е дело на ЕДНО, фондация “Америка за България” и Столична община. 
Целта на работилницата беше тийнейджърите да се насочат  към съзнателно 
възприемане на заобикалящата ги среда и осъзнаване на факта, че те са тези, които 
могат да я променят. 

Успешните модели, разработени от нашите ученици, се включиха в оспорвана 
битка, като един от проектите получи специално признание от организаторите - за 
ясна мисъл, иновативност, креативност и пълнота. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.11.2011 г. 

НОЩ НА АНГЛИЙСКАТА ЛИТЕРАТУРА В „ДРИТА“ 

На 7 ноември се проведе първата читателска нощ в „Дрита”! Гимназистите 
имаха възможност да четат английска литература в невероятна атмосфера. 
Ценителите можеха да споделят мисли и идеи, да поспорят и да изиграят ключови 
моменти от произведенията. 

Темата: Horror Stories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



07.11.2011 г. – 11.11.2011 г. 

ФУТБОЛЕН ТУРНИР НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА 

Юноши младша възраст VI и VII клас – трето място. 

Юноши старша възраст X - XII клас изиграха 2 приятелски срещи с училище 
„Ровел“. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



17.11.2011 г. и 18.11.2011 г. 

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ НА НЕЗАВИСИМИТЕ 
УЧИЛИЩА 

 

ЧСОУ "Дрита" се включи активно в конференцията "Независимият сектор и 

многообразието в образованието: създаване на учещо общество", организирана от 

ECNAIS /Европейска асоциация на независимите училища/от 17 до 18 ноември 

2011 г. във Варшава. Диляна Божинова и Антоанета Календерова бяха сред 

членовете на делегацията на Българската асоциация на частните училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30.11.2011 г. 

EUROPEAN UNIVERSITY ПОСЕТИ ДРИТА  

Представители на Европейския университет (Еuropean University) идваха в 
ДРИТА, за да се срещнат с бъдещи кандидат-студенти от нашето училище. Срещата 
се организира в партньорство с консултантска агенция ЕДЛАНТА и даде възможност 
на всеки заинтересован да зададе лично въпросите си, свързани с кандидатстване и 
попълване на необходимите докменти. 

 

 

  

 

УЧЕНИК НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

Ученик на месец ноември е Сотир Иванов от 
ХІІ клас. Той заслужи приза с активното си участие в 
живота в "Дрита" и подкрепата, която оказваше на 
учители и ученици. 

 

 

 

 



МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

ФУТБОЛЕН ТУРНИР „ОЛИМПИЯ“ 

 

 

 



КОЛЕДНИ ДОБРИНИ 

Тази година децата, родителите и учителите на "Дрита" подпомогнаха 
следните домове: 
- Дом за деца от 0 до 3 години и Дневен център за деца с психически увреждания от 
4 до 18 години в град Перник - дрехи, играчки, канцеларски материали, книги; 
- Дом за деца,  лишени от родителски грижи, гр. Лом и с. Драгичево - играчки и 
лакомства; 
- Дом за деца,  лишени от родителски грижи "Асен Златаров", гр. София - 
благотворителен футболен мач, фланелки и похапване. 

Подкрепихме със средства  и акцията на Българския младежки червен кръст за 
предоставяне на топъл обяд. 

 

 



 

 

 

 

 



19.12.2011 г. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН ТУРНИР ЗА ДЕЦАТА ОТ 

ДД „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 

Ученици от ЧСОУ „Дрита” играха приятелски мач с деца от Дом за деца, 
лишени от родителски грижи,  „Асен Златаров” под зорките и подкрепящи погледи 
на известни футболисти. Имаше подаръци, песни и прекрасно настроение. 

 

 



 

 

 



20.12.2011 г. 

КОЛЕДЕН БАЗАР 

 Сръчковците от кулинарното ателие приготвиха съблазнителни вкусотийки. 
Всички опитаха и останаха доволни. 

 

 

 



13.12.2011 г. – 23.12.2011 г. 

КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В „ДРИТА“ 

13 декември - Коледен турнир по плуване за І клас; 
15 декември - Коледен турнир по плуване за ІІ - ІV клас; 
15 декември - Коледен празник на Детска градина ДРИТА в резиденция Терра; 
19 декември - Коледен празник с родителите на І б, ІІІ р клас и гимназията ІХ - ХІІ 
клас; 
20 декември - Дядо Коледа в начален курс; 
20 декември - Състезание "Аз, природата и светът"; 
20 декември - Коледно училище в ІІІ ж клас; 
20 декември - Коледно парти с родители за VІІ и и VІІ н клас; 
21 декември - Коледно парти с родители в І е, ІV т, V н, V и и VІІІ а клас; 
22 декември - Коледни чудеса в ІV д клас; 
22 декември - Коледно парти с родители в VІ г, VІ е и VІ ц клас; 
23 декември - Коледен празник във ІІ и и ІІ к клас. 

Дядо Коледа ще дойде днеска 

в нашата градина детска. 

Седнал на шейна крилата, 

ще зарадва той децата! 

 Децата от ДГ „Дрита“ посрещнаха белобрадия старец. Пяха песни, танцуваха 
и забавляваха своите родители, Снежанка и  Дядо Коледа.  

 Дали всички деца получиха подаръци?!?! Досетете се по грейналите им очи. 

 

 

 



Моменти от Коледното тържество в VIII клас 

 

 

 



УЧЕНИК НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

Ученик на месец декември е Христина Тодорова от ІІІ р клас. Христина 
спечели всички с доброто си сърце, слънчевата си усмивка и вдъхновеното участие в 
коледния празник на детската градина. 

 

УЧЕНИК НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

Ученик на месец януари е Радослав Велчев от ІV д клас. 

 

02.02.2012 г. 

ЗДРАВЕЙ, СВЯТ! 

Гимназистите на "Дрита" се срещнаха с представители на Stenden University of 

Applied Sciences. Stenden е модерен университет с бази в Холандия- Леуварден и 

Емен, в Южна Африка, Катар, Тайланд и Бали. Цел на университета е да подготви 

мениджъри с лидерски умения и отговорно поведение в един мултикултурен и бързо 

променящ се свят.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

06.02.2012 г. 

АТЕЛИЕТАТА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ПРОДУКТ 

 На 6 и 7 февруари 2012 г., бяха представени резултатите от работата на 
ателиетата в ЧСОУ "Дрита". 

 Програмата включваше математически главоблъсканици, космически 
пътешествия, артистични експерименти, театрални миниатюри, вокални изяви и 
кулинарни изненади и още, и още. 

 Спортистите аплодираха от сърце своите съученици. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



12.02.2012 – 18.02.2012 г. 

СКИ ЛАГЕР НА ПАМПОВОРО 

 Ех, че много сняг! Ех, че време! Пистите са наши! 

 

 



 

 



12.02.2012 – 18.02.2012 г. 

МАЛКИТЕ ДРИТЯНСКИ СКИОРИ НА ВИТОША 

 Всичко беше бяло, блестящо и хлъзгаво. Но сред смях, падания и наставления 
всички се научиха да карат ски и взеха своите свидетелства. Много се гордеем с 
младите скиори. Видяхме и Баба Марта. 

 Витоша, очаквай ни догодина пак! 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

27 и 28.02.2012 г. 

ДРИТА – РАЙОНЕН ШАМПИОН ПО ФУТБОЛ 

 На 27 и 28 февруари 2012 г. се проведе районен кръг на Ученически игри 
2012 г. В надпреварата участваха отбори на училищата от район Витоша, разделени 
в две групи. След категорични победи над 86 СОУ, 5 ОУ, 26 СОУ и 2 СОУ, 
футболистите на ЧСОУ "Дрита" заслужено грабнаха купата на района! 

 

27.02.2012 г. 

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ „КАТО ЛЕВСКИ“ 

 На 27 февруари в Националния исторически музей се проведе общинско 
състезание "Като Левски". Отборът на ЧСОУ "Дрита" остана на трето място, но 
спечели грамоти, книги, портрет на Левски и торта. Дарислав Диков от VІ е клас взе 
първа награда за есе на тема: "Какво е Левски за мен" и получи награда за 
артистизъм. Моника Абрашева от VІ м клас бе четвърта. 

 Отборът ни (Дарислав Диков, Антонио Терзийски, Диляна Павлова, Мартин 
Владимиров и Моника Абрашева) бе воден от Христина Атанасова. Подкрепа бе 
осигурена от учениците от VІ е и VІ ц клас. 

 

 

 



23.02.2012 г. 

ОТКРИТ УРОК 

 Всички малки деца сме любопитни, затова мис Мариела ни разказа всичко за 
здравната хигиена на детските зъби. Учихме, пяхме и решихме всички задачи, 
които нашата учителка ни постави. 

 Имахме гости от ЧДГ „Мария Монтесори“, ЧДГ „Увекинд“ и др. 

 Забавно е, когато учиш и играеш едновременно. 

От подготвителна група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕНИК НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 През месец февруари за приза се пребори Иван Асенов от VІІ и клас. 

 

 

ПЪРВЕНЦИ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПЪРВИ СРОК 

Учениците, начело на Възпитателната система за І срок на учебната година, са: 

 

Ива Градинарова -  Іе клас; 

Николай Увалиев - Іб клас; 

Радина Терзийска - ІІк клас; 

Васил Иванов - ІІб клас;  

Анна Прокопиева - ІІІж клас;  

Мария Димитрова - ІІІр клас; 

Анна Костова - ІVд клас;  

Калоян Якимов - ІVт клас; 

Елена Койчева - Vи клас;  

Стефани Арсова - Vн клас;  

Антонио Андонов – VІе клас; 

Филип Кърпаров - VІе клас;  

Мария Вълчева – VІм клас; 

Тън Ян Лиу - VІм клас;  

Марта Москова - VІц клас;  

Жаклин Пейчева – VІІх клас; 

Мария Ангелова - VІІх клас;  

Мириам Тараф - VІІд клас;  

Ния Димитрова – VІІІа клас; 

Кристиана Николова - VІІІа клас;  

Алберто Динчев - ІХц клас;  

Йоана Илиева – Х клас; 

София Юрукова - Х клас. 

 

 



01.03.2012 г. 

БАБА МАРТА ПОСЕТИ НАЙ-МАЛКИТЕ ДРИТЯНИ 

 Баба Марта донесе на децата в "Дрита" усмивки, цветя и слънчево 
настроение. Заедно с нея дойдоха и палавите й внучки, които раздадоха много 
мартенички и накрая тропнаха весело хорце. 

 

 

 

 

04.03.2012 г. – 10.03.2012 г. 



СВЕТОВЕН УЧЕНИЧЕСКИ ШАМПИОНАТ ПО СКИ В ИТАЛИЯ 

 

Отборът на ЧСОУ „Дрита“ по ски участва в Световното ученическо първенство 

по ски в Италия. Антонио Андонов, Ивайло Тодоров, Веселин Даскалов, Иван Асенов 

и Алекс Донов се състезаваха със скиори от Германия, Англия, Австрия, Белгия, 

Чили, Шотландия, Испания, Естония, Франция, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, 

Иран, Словения и Швеция. 

 

 



 

 



 

 



08.03.2012 г. 

ОТКРИТ УРОК 

 През март е празникът на мама, затова всички деца от I, II, III и 
Подтотвитилните групи поканиха своите майки да празнуват заедно в детската 
градина. Най-малките пяха и танцуваха за мама, а по-големите каки и батковци 
разбраха, че не е достатъчно само да обичат своите нежни майки, но и да им 
помагат с каквото могат. 

Кой като слънце се свежда над мене? 

Мама. 

Кой ме гали по бузките? 

Мама. 

Кой денонощно си мисли за мене? 

Мама. 

 

 

15.03.2012 г. 

ЗНАМ И МОГА 

 

 Шампионите на знанието: Цветослава Петрова и Радослав Велчев от IV д клас 

бяха класирани на II-ри областен кръг на съзтезанието „Знам и мога”, където за 

пореден път достойно представиха ДРИТА.  



 

16.03.2012 – 25.03.2012 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ 

Група деца от "Дрита" /Ния, Стефани и Мартин от VІІІ клас и Йоана и Дарина от Х 
клас/ заминаха за Милано, Сеграте, за да участва  в проекта "Да повишим 
осведомеността за отделянето на СО2: Ходи на пръсти, не оставяй отпечатък; 
Стъпвай като мишле, не като слон".  
 
Те представиха българския вариант за лого на проекта, който се финансира по 
Програма "Учене през целия живот" КОМЕНСКИ. 

 

 



 

 



22.03.2012 г. 

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ 

И ето ги – буквите! 
Те вече живеят сред нас 

и книжки четем наум и наглас. 
С тях всичко по-ясно, по-хубаво става. 

Даже тогава изчезва в забрава. 
 
 
 
 

Б е буквата, която бърза 
все бърбори и брои. 
И с будилник всички буди – 
никой да не се успи. 
 
У понякога те критикува, 
но да чуеш истината 
винаги си струва. 
 
К е красотата, която, когато, където, с когото 
ни среща, макар и за кратко. 
 
В е ... винаги или веднъж, 
когато видиш някое дете 
наджапало дълбоко във водата 
и си кажеш: 
Кога най-сетне то ще порасте? 
 
С И се свързват две неща: 
небето и земята, 
мама и татко, 
аз и ти, 
днес и утре 
мъката и радостта. 
 
Т - топлина от нея блика. 
Тя е тиха трепетлика. 
 
Е е удивлението и радостта 
да откриваш сам света. 



 

 



 

 

 



23.03.2012 г. 

ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ЧАСТНИ УЧИЛИЩА 2012“ 

Българската асоциация на частните училища организира първото в България 
ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ”Частни училища 2012 “, което е позиционирано на 
интернет адрес: www.bachu-virtual.com и бе проведено на 21, 22 и 23 март 2012 г. 
с повторение на 3, 4 и 5 септември 2012 г. На посочените дати посетителите 
установиха онлайн скайп контакти с участниците в изложението – частни 
училища и детски градини.  

   

 

 

 

 



04.04.2012 г. 

ДВАНАДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН ПРЕГЛЕД "НАШИТЕ КОРЕНИ" 

 Хубаво е, когато печелиш награда за първо място! Ние, децата от IVМ и IVР 
подготвителна група, обичаме българските народни танци, българските народни 
носии и хубавите нашенски песни. И-ха! 

 

Децата на "Дрита" отново се представиха на ниво, подкрепяни от своите 
ръководители - 4 първи места! 

I място – ЧСОУ „Дрита”, „Полъх от Пирин”, худ. ръководител Йордан Стоянов - І 
възрастова група 
 
I място – ЧСОУ „Дрита”, „Чохено контошче”, худ. ръководители: Боряна Илиева и 
Елизабет Йорданова - ІІ възрастова група 
 
I място – ЧСОУ „Дрита”, вокална група с худ. ръководител Галя Петкова - ІІ 
възрастова група 
 
I място - ЧСОУ „Дрита”, вокална група с худ. ръководител Галя Петкова - ІІІ 
възрастова група 
 
Гордеем се с вас! 



 

 



 

 



05.04 – 06.04.2012 г. 

С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И тази година на 5 и 6 април се проведе традиционното почистване на 
градинката до училище. Включиха се ученици от всички класове, учители и 
служители. 

 

 



 

06.04.2012 г. 

SECOND READING NIGHT AT SCHOOL 

 



 

 



 

11.04.2012 г. 

ГРИЖА ЗА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР 

 След цветните и подредени класни стаи се погрижихме и за училищния 

двор. Потрудихме се той да бъде чист и пъстър. Така училището ни прилича повече 

на дом, а дворът – на градина. Това прави „Дрита“ нашето друго „вкъщи“.  



 

 



 

 

 

21.04.2012 г. 

СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА В „ДРИТА“ 

 Истински празник на книгата! Твърденията , че „мишката е изяла 

книжката“ бяха разбити на пух и прах. Малките дритяни четоха, възхищаваха се на 

прекрасните илюстрации, обсъждаха, дискутираха, споделяха впечатления… 



 

 

 



 

 

 

 

22.04.2012 г. 



ДЕН НА ЗЕМЯТА 

  С грижа за природата и околните пространства! 

 

 

10.05.2012 г. 



ПРАЗНИК НА ДРИТА 

 Децата сътвориха истинско вълшебство! Изтъкаха го от думи, мелодия, 
движения, цветове и светлини. Талантливи, умни, добри... такива са нашите 
дритяни. Всичко, което правят, е преизпълнено с любов! Затова е прекрасно!!! 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 Май 2012 г. 

ПРЕДАВАНЕ НА ЗНАМЕТО И ИЗПРАЩАНЕ НА XII КЛАС 

 Вълнение и трепет! Това изпитват всички в този момент. А очите на 
абитуриентите са пълни със сълзи. Изпращаме знамето със самочувствието на хора, 
горди от постиженията си! 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



26.05.2012 г. 

БАЛ ВИПУСК 2012 Г. 

 Най-красивите абитуриенти!!! Много вкус, стил, прелест и младост! 

 Нашите пораснали момичета и момчета! 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



31.05.2012 г. 

ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 Много учихме и много играхме, но идва време за раздяла. Затова 
всички деца и родители празнувахме заедно. 

 Децата от I-ва и III-та група бяха зайчета, пеперуди и мечета – истинска 
„Пеперудена магия“. 

А каките и батковците от IV-м и IV-р група поканиха своите родители в „SKY 
WAY“. Децата „боядисаха“ света в цветни петна, а Баба Яга се появи и ги изпитва по 
математика и български език. 

 

 

 

 



 

 

 



01.06.2012 г. 

ДЕН НА ДЕТЕТО 

Празникът, посветен на Деня на детето - 1 юни, започна с едновременно 
рецитиране на стихотворението "Аз съм българче". Изпратихме четвъртокласниците 
с пожелания за здраве и успехи в пети клас. 

 

 



 

 



03.06.2012 г. 

НАГРАДА ОТ ОПТИМА 

 

Евгения Лукопуло и Каролина-Кристина Радева от Vн клас получиха грамота 

за отлично представяне в ученическия конкурс "Моят свят в многоезична Европа", 

организиран от Българската асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА. 

Грамота получи и ЧСОУ "Дрита". 

 



12.06.2012 г. 

„ОЧИ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ“ 

На 12 юни имахме вълнуваща среща с кучето Жером - водач на слепи хора, 
което ни показа своите умения. 

Така подкрепихме фондацията "Очи на четири лапи". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.06 – 14.06.2012 г. 

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ за Подготвителна група – С. ЛОЗЕН 

 Да бъдеш сред природата е чудесно. „Номадите“ ни научиха да стреляме 
с лък, да се катерим по въжени стълби, да палим огън – изобщо да оцеляваме сред 
природата, да я пазим и да я обичаме! 

 



 

 



 

 



14.06.2012 г. 

ВОДНА БИТКА  

или Стратегия за справяне с горещината 

 Ще ни върви по вода! „Битката“ приключи с примирие – всички бяха 
доволни, щастливи и много, много мокри. 

 

 



 

 



15.06.2012 г. 

КРАЙ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ПРОГИМНАЗИЯТА 

 

 

 



ОТЛИЧНИЦИ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

„ЗАЕДНО МОЖЕМ“ 2011-2012 г. 

 

Вера Начева от V.н клас 

Рейчел Димитрова и Яна Гилищарова 
от V.и клас 

Атанас Тачев от VI.а клас 

Марта Москова от VI.б клас 

Мириам Тараф и Жанет Переновска от 
VII.и клас 

Ремина Алексиева от VII.н клас 

Ния Димитрова от VIII. Клас 

 

 

НОСИТЕЛИ НА ЗЛАТНА ЗНАЧКА ДРИТА 2011 – 2012 г. 

 

V н клас - Стефани Стайкова 

V и клас - Елена Койчева 

VІ е клас - Дарислав Диков 

VІ м клас - Антонио Терзийски 

VІ ц клас - Марта Москова 

VІІ и клас - Иван Асенов и Лора 
Тодорова 

VІІ н клас - Жаклин Пейчева и Мария 
Ангелова 

VІІІ а клас - Кристияна Николова 

 

ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЦИ 2011-2012 г. 

 

Дарина Тодорова и Яна Гилищарова от 
V.и клас 

Георги Вичев, Вера Начева и 
Каролина-Кристияна Радева от V.н 
клас 

Руни Шаранков, Рада Копрева, Милица 
Тодорова, Дарислав Диков, Владимир 
Тюркеджиев от VI.а клас 

Мартин Владимиров, Марта Москова 
от VI.б клас 

Павла Динкова, Диляна Павлова и 
Антонио Терзийски от VI.в клас 

Александър Кръстев, Виктор Пращов, 
Лора Тодорова, Никола Илиев и 
Мартин Кирилов от VII.и клас 

Жаклин Пейчева от VII.н клас 

Кристияна Николова от VIII клас 

 



 

 

 



20.06 – 30.06.2012 г. 

МОРСКИ ЛАГЕР 

 

 



 

 



 

 



25.06 – 27.06.2012 г. 

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ 

Боровец, х-л Бреза  

Основна тема – КИНО!  

Основно действие – САМОРЕГУЛАЦИЯ!  

Основен извод – РАСТЕМ И СЕ РАЗВИВАМЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.06.2012 г. 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА НА ГИМНАЗИЯ 

 

ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЦИ 2011-2012 г. 

Бояна Теофилова и Васил Карамитев от IX клас  

Борис Миланов, Надежда Ставрева, Ива Четинова от XI клас  

ОТЛИЧНИЦИ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СИСТЕМА „ЗАЕДНО 
МОЖЕМ“ 2011-2012 г. 

Васил Карамитев от IX клас 

Йоана Илиева от X Клас 

НОСИТЕЛИ НА ЗЛАТНА ЗНАЧКА ДРИТА 2011 – 2012 г. 

IX клас - Мартин Тодоров 

X клас - Йоана Илиева 

XI клас - Борис Миланов 

 



 

 

 

 



01.07 – 15.07.2012 г. 

ЕЗИКОВ ЛАГЕР В АНГЛИЯ 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



НОСИТЕЛИ НА ЗЛАТНА ЗНАЧКА ДРИТА 2011 – 2012 г. 

Носителите на Златна значка ДРИТА за тази учебна година: 

 

І Е клас - Петър Генчев 

І Б клас - Николай Увалиев и Иван 
Карагьозов 

ІІ К клас - Христина Каракашева 

ІІ И клас - Марта Златкова 

ІІІ Ж клас - Анна Прокопиева  

ІІІ Р клас - Иван Кацаров  

ІV Д клас - Анна Костова  

Vн клас - Стефани Стайкова 

Vи клас - Елена Койчева 

VІе клас - Дарислав Диков 

VІм клас - Антонио Терзийски 

VІц клас - Марта Москова 

VІІи клас - Иван Асенов и Лора 
Тодорова 

VІІн клас - Жаклин Пейчева и Мария 
Ангелова 

VІІІа клас - Кристияна Николова 

IX клас - Мартин Тодоров 

X клас - Йоана Илиева 

XI клас - Борис Миланов 

 

ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЦИ 2011-2012 г. 

Пълни отличници от прогимназиална и гимназиална степен: 

 

Дарина Тодорова и Яна Гилищарова от 
V.и клас 

Георги Вичев, Вера Начева и 
Каролина-Кристияна Радева от V.н 
клас 

Руни Шаранков, Рада Копрева, Милица 
Тодорова, Дарислав Диков, Владимир 
Тюркеджиев от VI.а клас 

Мартин Владимиров, Марта Москова 
от VI.б клас 

Павла Динкова, Диляна Павлова и 
Антонио Терзийски от VI.в клас 

Александър Кръстев, Виктор Пращов, 
Лора Тодорова, Никола Илиев и 
Мартин Кирилов от VII.и клас 

Жаклин Пейчева от VII.н клас 

Кристияна Николова от VIII клас 

Бояна Теофилова и Васил Карамитев 
от IX. клас  

Борис Миланов, Надежда Ставрева, 
Ива Четинова от XI. клас  

 



Послеслов към читателите 

и тези, които имат поне 100 отговора на въпроса: 

Защо „Дрита“? 

 

 

 

 

Училището ни притихна. Ваканция!!! 
Веселите гласчета на нашите деца се чуват по 
морета и планини, в далечни страни и екзотични 
кътчета. 

Отдъхни си, летописецо! Почивката ти ще е 
кратка. След два месеца ще имаш много работа – 
нашите деца са неуморни – ще създават събития 
ще ги изпълват със смисъл и дух. Защото вече е 
положено Началото… 


