
 

 

 

 

 

 

 



16.09.2013 г. 

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Литват в небето 

птичите ята. 

Вятърът отронва 

жълтите листа. 

Отпочинали децата 

с чанти на гърба 

ето ги, пак чакат 

пред школската врата! 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Хей, приятелю, ела 
да те посъветвам аз сега. 

Знаеш ли, до вчера аз 
също бях във първи клас. 

В „Дрита“ има правила, 
но и пада весела игра. 

Смяташ, пишеш и четеш, 
със английския растеш. 

 

Ски училище, зелено – 
всичко тук е подредено. 

Смело тръгвай ти напред, 
покорявай светове навред! 

А сега: На добър час! 
Аз съм вече втори клас! 

 
Катя Гогова – учител в ЧСОУ 

„Дрита” 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 



20.09.2013 г. 

СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА I – IV КЛАС 

„Спортен празник”, „спортен празник”, се чуваше по коридори, в 
бусове и на стадиона. Тази олимпиада на „малкия” народ от училище 
„Дрита” бе вече реалност. Нищо, че част от тях не знаеха какво 
представлява .... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



26.09.2013 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ 

„Дрита“ се включи в отбелязването на Европейския ден на езиците 
в парк „Заимов“ с изпълнения на английски, немски, испански и руски 
език. Участието ни впечатли гостите на форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.09.2013 г. – 04.10.2013 г. 

ПРИКЛЮЧЕНСКО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ 

За учениците от І до VІІІ клас 
ЧСОУ „Дрита” организира приключенско училище съвместно 
с инструкторите от „Номадия” ООД в еко-хотел „Здравец” в Родопите. 
Програмата включваше: ориентиране с компас по непознат терен; 
планински преход; първа помощ в планината и принципи на първата 
долекарска реакция; множество знания за природата и природните 
чудеса в България; екология и творчески занимания; катерене, въжена 
градина; отборни игри и състезания; водни игри и принципи на водното 
спасяване, плуване; спортни занятия; вечерен карнавал /дискотека. 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



01.10.2013 г. 

РАЗХОДКА ДО СИМЕОНОВСКИТЕ ЕЗЕРА  

НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Никой не се уплаши от дългия път, дървените мостчета и буболечките в 
тревата. Събрахме много шишарки и есенни листа. 

 



2.10.2013 г. - 4.10.2013 г. 

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ 

Есенната академия за лидери се проведе в хотелски комплекс 
„Кедър” – гр. Долна баня. Желаещите да участват тази година трябваше 
да напишат есе на тема „Игрите на глада: Пътят към хуманното 
лидерство”. Всички участници преминаха през много разнообразни 
занимания, които успяха да допринесат за развитието на лидерските 
качества, писателски умения и уменията за работа в екип на 
гимназистите. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



04.10.2013 г. 

С ПИНОКИО В ЧАС ПО ЧЕТЕНЕ 

 

 



06.10.2013 г. 

ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА 

Неуморни! Задружни! Подкрепящи се! 

 

 



 

 



 

 

 

 



10.10.2013 г. 

СПОРТЕН ПРАЗНИК НА ГОЛЕМИТЕ НИ УЧЕНИЦИ  - 
СТРАХОТНА ОРГАНИЗАЦИЯ, СПОРТНИ ДЕЦА, 

ПОДКРЕПЯЩ ЕКИП 

По местата, готови .... старт! Получи се безкрайно равностойно и 
оспорвано състезание, в което бяха отличени всички, най-добрите – с 
грамоти, а тези на по-незавидно класирали се места – с бурни 
аплодисменти и овации. 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529605933776476.1073741890.138740736196333&type=1


 

 

 



 

 



17.10.2013 г. 

ПОЧИСТВАНЕ НА КВАРТАЛНАТА ГРАДИНКА  

ПОД SKY WAY 

Тази есен, въпреки намаления състав от доброволци, 
организирахме ежегодното почистване на близката градинка, и с общи 
усилия постигнахме обичайния прекрасен резултат.  

 

 

 

 

 



 

 



28.10.2013 г. – 29.10.2013 г. 

ИЗЛОЖЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2013“ 

 Нашите гимназисти в ролята на асистенти на организаторите и 
представителите на международните университети по време на 
ИЗЛОЖЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2013“, организирано от 
Едланта. Всеки един от тях получи много висока оценка за работата си и 
препоръка, която да използва при бъдещо кандидатстване в 
университет. 

 

 

 



 

 

 

30.10.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОЛОЗИТЕ ОТ IV КЛАС В МУЗЕЯ    

"ЗЕМЯТА И ХОРАТА"  

За какво използваме полезните изкопаеми? 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.540643089339427.1073741898.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.540643089339427.1073741898.138740736196333&type=1


 

 



 

 



01.11. 2013 г.  

ПРАЗНИК ЗА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

Денят на народните будители се отпразнува с много вълнение от 
всички ученици! 

О, будители народни, 
цял низ светли имена, 

чисти, сяйни благородни, 
вий сте наш'те знамена 
нам за вечни времена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541484302588639.1073741899.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541484302588639.1073741899.138740736196333&type=1


06.11.2013 г.  

ОФИЦИАЛНОТО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ANGLIA EXAMINATION 

SYNDICATE В SKY WAY 

 

 



 

 



08 .11.2013 г.  

ВЪЛШЕБЕН ДЕН ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ЗЛАТНА ЗНАЧКА 
ДРИТА 

Архитектурна работилница + обяд с мис Диляна + конна езда + 
щастливи деца! В УАСГ всички правиха макети от клечки и накрая – 
палатка от големи платна и бамбукови клони. Последва обяд в пицария 
и накрая яздене в конна база. Един уникален, вълнуващ и много 
различен ден! 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544352695635133.1073741901.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544352695635133.1073741901.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544352695635133.1073741901.138740736196333&type=1


 

 



 

 



 

 

 



12.11.2013г. 

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ „КУПАТА НА ЛОЗЕНЕЦ“ 

Трето място – I-II клас 

Трето място – III-IV клас 

Трето място – V-VI клас 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



15.11.2013 г. 

МАЛКИТЕ НА ГОСТИ НА ГОЛЕМИТЕ - ІІ Д ПРИ ІХ КЛАС 

Децата от IIд клас очакват с нетърпение и посрещат с радост 
каките и батковците от IX клас. С тях игрите са интересни и забавни и 
времето минава неусетно бързо. 
 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.548371818566554.1073741902.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.548371818566554.1073741902.138740736196333&type=1


 

 



 

 



21.11.2013 г.  

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО В "ДРИТА"  

Щастливи посрещнахме любими гости, опитахме 
традиционни гозби и се забавлявахме! 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550918311645238.1073741903.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550918311645238.1073741903.138740736196333&type=1


 

 

 



 

 



 

 



27.11.2013 г. 

MAKE IT POSSIBLE 

На 27 ноември 2013г. официално приключи участието на ЧСОУ 
"Дрита" в проекта Make It Possible на AIESEC. В рамките на 5 седмици 
нашите прогимназисти имаха удоволствието да работят заедно с 
Доминика и Мунир, доброволци от Словакия и Алжир, по хилядолетните 
цели за развитие на ООН, а именно: Преодоляване на крайната бедност и 
глада, Постигане на начално образование за всички, Насърчаване на 
равенството между половете, Намаляване на детската смъртност, 
Подобряване здравословното състояние на майките, Борба с ХИВ/СПИН, 
малария и други болести, Гарантиране на устойчива околна среда и 
Създаване на глобално партньорство за развитие. Заниманията се 
провеждаха на английски език и бяха изключително интерактивни. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.555347671202302.1073741912.138740736196333&type=1


 

 



 

 

 

 



05.12.2013 г. 

ИНДИЙСКИ ПРИКАЗКИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 Вижте колко сме красиви в цветните сари. А видяхте ли слона? 
Имаме си и червени точки на челата. 

 

 



 

 

 



06.12.2013 г. 

ФОРТИСИМО В КЛАС ОТНОВО ПРИ НАС – КОНТРАБАС 

И през тази учебна година  бяхме включени  в проекта "Фортисимо 
в клас", който се финансира от фондация "Америка за България", и е 
насочен точно към класическата музика, за да развие усет към 
красивото и ценности у най-малките. Те се запознаха  с музикалните 
инструменти контрабас, китара, ударни, кларинет, че и посвириха на 
тях. 

 

 



 

 



10.12.2013 г. 

РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХ 

Първо място – VIII-X клас 

Трето място – V-VII клас 

 

 

 

 



12.12.2013 г. 

ДЖАЗ ЗА ДЕЦА-МУЗИКА, НАСТРОЕНИЕ, 
ИМПРОВИЗАЦИЯ... 

 

 



 

 



18.12.2013 г. 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА С ДЯДО КОЛЕДА 

Коледа е време за споделяне на спомени, топлина, дарове, 
надежди... Споделете ги с тези, които обичате, подарете ги на тези, които 
са в нужда. Весела Коледа и здрава и успешна 2014 година! 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562555333814869.1073741921.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562555333814869.1073741921.138740736196333&type=1


 

 



 

 



18.12.2013 г. 

КОЛЕДНИ ИЗНЕНАДИ: VIII КЛАС НА ГОСТИ НА II Ж КЛАС 

 

 



19.12.2013 г. 

КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ОТ АТЕЛИЕТАТА                 
ВОКАЛНА ГРУПА, ТЕАТЪР И ТАНЦИ 

Бяла Коледа- бяла магия. 
Бяло щастие- бяла любов. 

Звън от бялата камбанария 
възвестява живот бял и нов. 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562978117105924.1073741922.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562978117105924.1073741922.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562978117105924.1073741922.138740736196333&type=1


 

 



19.12.2013 г. 

КОЛЕДЕН КАРНАВАЛ С ИГРИ, ТАНЦИ И ...                             
ДЯДО КОЛЕДА 

 

Коледна приказка 

 

С бяло пухкаво елече 

виж, светът се пак облече. 

В него се оглеждат всички 

малки блеснали звездички. 

 

Елените летят в небето, 

Рудолф най-отпред е, ето! 

Дядо Коледа пътува, 

а вихрушката лудува. 

 

Нощ настъпва на земята, 

тя от всички е най-свята. 

Пак се ражда Бог с сърцата 

и царува добротата! 

 

Мила Гайтанджиева, 3.е клас 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563330637070672.1073741923.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563330637070672.1073741923.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563330637070672.1073741923.138740736196333&type=1


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



20.12. 2013 г. 

ЕДИН РАЗЛИЧЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 

Психологическа ода за Коледата в рима 

Застанали пред вас индивиди трима, 

ще ви представим ода за Коледата в рима. 

Ще поговорим за един човек, 

когото всички познавате и обичате, 

Дядо Коледа наричате. 

С неговата гъста, бяла брада, 

дълга до пети, земя, 

е известен със това, 

че има летяща шейна. 

С нея само за нощ той държавите преброди, 

по точно набелязан маршрут с елените ходи. 

Някои казват, че на Коледа стават чудеса, 

а други твърдят, че това е грозна лъжа. 

Но следвайки всяка своя мечта, 

продължават да вярват добрите деца. 

Прекарайте Коледата в семейна идилия, 

а стареца да му мисли, тежко ще е милия ... 

Приятни празници ще ви пожелаем, 

докато за шестици по психология мечтаем! 

Автори: Мария Ангелова, Александър Донов, Иван Асенов,  

Жанет Переновска – 9. Клас 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561316710605398.1073741916.138740736196333&type=1&stream_ref=10


 

 

От концерта бяха събрани 2000 
лева, които инвестирахме в 

интерактивна дъска за обучение. 
Страхотно начало!!! 



 

 



20.12. 2013 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ И 
ГОТВЕНЕ С ДЕЦА 

За шеста поредна година Европейската комисия подкрепи 
Европейския ден за здравословно хранене и готвене с деца - 
инициатива, която цели да насърчи здравословното и балансирано 
хранене при децата като важна стъпка в борбата срещу все по-широкото 
разпространение на затлъстяването сред подрастващите в Европа. 
Събитието се състоя на 13 декември в гр. София . 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561316710605398.1073741916.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561316710605398.1073741916.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561316710605398.1073741916.138740736196333&type=1


 

 



 

 



09.01.2014 г. 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА –  

ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 

 

 



 

 



 

 



10.01.2014 г. 

ПРЕВАНТИВНА ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572224059514663.1073741929.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.572224059514663.1073741929.138740736196333&type=1


 

 



 

13.01.2014 г. 

ФОРТИСИМО В КЛАС  - КИТАРА: КЛАСИЧЕСКА И 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.573649756038760.1073741930.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.573649756038760.1073741930.138740736196333&type=1


 

 



17.01.2014 г. 

ИСТОРИИ В КОЛАЖИ - II Д И IХ КЛАС 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.575538829183186.1073741931.138740736196333&type=1


 

 



21.01.2014 г. 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР ГРАД 
МОНТАНА С ПОСТАНОВКАТА " МАЛКАТА ВЕЩИЦА" 

 Отново в света на куклите – децата слушат в захлас приказки, 
следят полета на малките вещици и отгатват тайните на вълшебната 
гора.  

 

 



21.01.2014 г. -  24.01.2014 г. 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ЗАБАВЛЯВА  С 
 РАЗВИВАЩИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ НА 

"ПУМПОТЕКА" 

 

 



 

 



26.01.2014 г. 

ИГРА ЗА ДОВЕРИЕ И УМЕНИЯ ДА ПРЕГОВАРЯМЕ 
УБЕДИТЕЛНО- IX И X КЛАС 

 

 



 

 



30.01.2014 г. 

ПРАЗНИК НА АТЕЛИЕТА И ВЪЗПИТАТЕЛНА СИСТЕМА 
ЗАЕДНО МОЖЕМ I-IV КЛАС  

Театър, Вокална група, Магии с хартии, Шах, Арт, Танци 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.581835175220218.1073741938.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.581835175220218.1073741938.138740736196333&type=1


 
 

 



 
 

 



31.01.2014 г. 
ПИПИЛОТИ ВЪВ II Д И II Ж 

Днес  часовете по литература за второкласниците бяхя посветени на 
една от любимите книги за всички деца – “Пипи Дългото чорапче” и 
училището се изпълни с много весели, палави и игриви Пипилоти. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.582477928489276.1073741939.138740736196333&type=1


 
 
 
 



 
 

 



31.01.2014 г. 
ВЪЗПИТАТЕЛНА СИСТЕМА „ЗАЕДНО МОЖЕМ“ 

V – ХII КЛАС – ПЪРВИ СРОК 
Vа – Анна Прокопиева 
Vб – Бояна Иванова 
VIб – Яна Илиева и Мерием Тюркмен 
VIIа – Стоян Начев и Стефани Стайкова 
VIIб – Елена Койчева 
VIII – Далия Хаджииванова 
IX – Стефани Арсова 
XI – Мартин Тодоров и Сяо Янг Лиу 
 

31.01.2014 г. 
ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЦИ  

V – ХII КЛАС – ПЪРВИ СРОК 
Vа – Анна Прокопиева, Анна-Мария Карагьозова, Валентин Добчев, 

     Едмонд Йорданов, Ивана Каменова, Мария Бойчин 
 

VIа – Радослев Велчев, Цветослава Петрова 
 
VIIа – Стефани Томова 
 
IX – Виктор Пращов, Никола Илиев 
 
XI – Борис Гаврилов 

31.01.2014 г. 
УЧЕНИЦИ НА МЕСЕЦИТЕ 

V – ХII КЛАС – ПЪРВИ СРОК 
Месец ноември – Мерием Тюркмен – VIб клас 
Месец декември – Мария Ангелова, Ремина Алексиева, Стефани 
Арсова, Роксана Махмудиян – IX клас 
Месец януари – Никола Илиев - IX клас, Мартин Стоянов, Кристияна 
Николова – X клас, Мартин Тодоров, Сяо Янг Лиу – XI клас 
 



02.02.2014 г.-03.02.2014 г. 

СКИ СЪСТЕЗАНИЕ – КУПА „ПИБА“ 

 

 

 

 

 

 



03.02.2014 г. 

СКИ СЪСТЕЗАНИЕ – КУПА ПАМПОРОВО ДЖУНИЪР 

 

 



02.02.2014 г. – 08.02.2014 г. 

СКИ ЛАГЕР НА ПАМПОРОВО  

 

 



 

 

 



10.02.2014 г. – 14.02.2014 г. 

МАЛКИТЕ СКИОРЧЕТА НА ВИТОША 

 

 



 

 

 



 

 



19.02.2014 г. 

ЛЪВСКИ СКОК. КАКВО ЗНАЕМ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ? 

Лъвски скок – Децата от начален курс почетоха паметта на Васил 
Левски, като разказаха моменти от неговия живот, а след това се 
състезаваха в дисциплината  “Лъвски скок”. 

 

 

 



22.02.2014 г. 

СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОСКОЛА“ 

 Отбор от петима гимназисти от ЧСОУ „Дрита“ – Никола Илиев – IX 
клас, Мартин Стоянов и Кристияна Николова – X клас, Мартин Тодоров и 
Сяо Янг Лиу – XI клас, се представиха отлично на ежегодното състезание 
„Евроскола“ и спечелиха квота за участие в симулирана сесия на 
Европейския парламент в Страсбург през април. 

 

 



01.03.2014 г. 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА 

Детската градина пожела да сме живи, здрави и усмихнати, бели и 
червени! 

Тази пъстра мартеничка 

баба ми я върза. 

Да съм като лястовичка 

пъргава и бърза. 

 

 

 

 

 



 Баба Марта ни донесе мартенички за ръцете, но и ние се научихме 
как да ги правим, заедно с нашите учителки. 

 

 



 

 



 

 



01.03.2014 г. 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV 
КЛАС 

 

Баба Марта бърза, бърза,  
крачи тихо по снега 

и на всяка срещната вратичка  
тя слага мартеничка. 
Да ни пази тя от зло  
и да бъде за добро, 

здраве, щастие, късмет  
дарява тя на вред. 

Животът да ни бъде лек! 

 

 

 



01.03.2014 г. 

VIА КЛАС НА ГОСТИ НА IIIЕ КЛАС 

 

 

 

 



03.03.2014 г. 

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ 

В унисон с нашата философия, че сме космополитни, но преди 
всичко българи, днес празнувахме като раздадохме 200 български 
знамена на минувачите в Симеоново, поздравявайки ги за националния 
ни празник. Вечните патриотични български песни като "Стани, стани, 
юнак балкански", "Вятър ечи, Балкан стене" и "Къде си, вярна ти, любов 
народна" огласиха улиците, а усмивките на хората бяха отплата за 
ентусиазма на ученици и учители. Акцията се случи с доброволната 
подкрепа на Емо и Злати от 4. клас, Марти, Мери, Наско, Радо и Калоян от 
6. клас, Кати и Боби от 7. клас, Дими от 9. клас, Петя, Нора и Здравко от 
10. клас, Бояна, Васко, Марти и Сяо от 11. клас и техните учители мис 
Дими, мис Бори, мис Хриси, мис Меги, мис Цвети Карамитева и мис Тони. 
Благодарим за подкрепата и на Милчо и Светльо! 

 



 

 



06.03.2014 г. 

ФУТБОЛЕН ТУРНИР ЗА ДЕВОЙКИ 

 

 



08.03.2014 г. 

ДВАМА С МАМА  

 В детската градина поканихме нашите майки и баби, заедно да 
свирим и пеем, да рисуваме и конструираме с интересни материали. На 
кого според Вас му е по-интересно – на мама или на мен? 

 

 



12.03.2014 г. 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МУЗИКА 

ТЕОДОРА ТОДОРОВА от IV клас на ЧСОУ „Дрита“ е класирана за 
национален кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“, 
организирано от МОН. Теди е единствената ученичка с максимален брой 
точки от общо пет класирани ученици в област София-град!!! 

 

 

 



13.03.2014 г. 

СКИ СЪСТЕЗАНИЕ – КУПА „ПЕТЪР ПОПАНГЕЛОВ“ 

 

 



17.03.2014 г. 

ФОРТИСИМО В КЛАС – КЛАРИНЕТ 

 

 



19.03.2014 г. 

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ НА І Р КЛАС "НИЕ ВЕЧЕ СМЕ 
ГРАМОТНИ!" 

Ето, че дойде денят, в който първокласниците се разделиха с 
любимото Букварче и поеха в ръчички своята първа Читанка.  

 

 

 



 

 



20.03.2014 г. 

ВТОРИ ЗИМЕН МЛАДЕЖКИ ОЛИМПИЙСКИ ФЕСТИВАЛ 
БЛАГОЕВГРАД – КАРТАЛА, 2014 

 

 

 



20.03.2014 г. 

МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПОСРЕЩНАХМЕ ПРОЛЕТТА И 
ЩЪРКЕЛИТЕ ЗАЕДНО 

Посрещнахме хубавицата Пролет с много песни и стихове, 
поздравихне семейството щъркели, завърнали се в родното гнездо до 
нашето училище. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



20.03.2014 г. 

ПРОЛЕТЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 

Гимназистите на ЧСОУ "Дрита" отново защитиха името си на 
активни граждани в традиционния Пролетен дискусионен форум на 
тема „УЧИЛИЩНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ - ДЕМОКРАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ 
ИЛИ СРЕДСТВО ЗА КОНТРОЛ“. Форумът е съвместна инициатива на 
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА и ЧСОУ"Рьорих". 
Тази година чрез видеоконферентна връзка участваха и ученици от 
Испания, Италия, Полша, Румъния и Турция. 

 



 



 

 



22.03.2014 г. 

СКИОРИТЕ НИ В МАЛАГА! 

 Нашият ски отбор замина за Испания, където за шести пореден път 
представиха България в ISF Ski Alpine 2014 World Schools Championship. 
Скиорите ни са без конкуренция за правото да се състезават от името на 
страната ни в последните 9 години. Участваха училищни отбори от 
Австрия, Англия, Белгия, България, Германия, Испания, Лихтенщайн, 
Франция, Чили, Швейцария и Шотландия. Стискахме палци на Борислав 
Даков, VII клас, Веселин Даскалов, VIII клас, Александър Донов, IX клас, 
Галин Долашев, IX клас и Иван Асенов, IX клас, както и на треньора им - 
мис Ирена Недялкова. 

Скиорите ни се класираха на 6-то място. Отборът ни е пред тези на 
Франция, Германия, Испания и Чили. От 50 състезатели в съответната 
възраст нашите момчета са на 26, 28, 29, 30 и 31 място! 

 



 

 

 



26.03.2014 г. 

НОВИТЕ ЧИТАТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКА ДРИТА 

Децата от първи клас получиха покана от мис Лео да станат 
читатели в училищната библиотека. С много вълнение прекрачиха прага 
и получиха своите читателски картони. 
 

 

 



 

 



28.03.2014 г. 

ЕДИН СЛАДЪК И ЗАБАВЕН ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Урок за здравословното хранене с програмата Envision  в 
подготвителна група. 

 

 



 

 

 



28.03.2014 г. 

ЕКСКУРЗИЯ НА СЕДМИТЕ КЛАСОВЕ 

Учениците от седмите класове посетиха Природен парк „Небесните 
пасбища“ – с. Осиковица и гр. Ботевград. 

 

 

 

 

 



 

 

 



01.04.2014 г. 

ДЕН НА БИЛКИТЕ 

Учениците от III клас представиха вълшебните свойства на 
билките и за какво ги използваме. 

 

 



 

 



04.04.2014 г. 

ИНТЕРАКТИВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „ТРИТЕ ПРАСЕНЦА“ 

Децата от детската градина могат да бъдат и кукловоди – щом познават 
героите и знаят техните думи, всичко е толкова лесно! 

 

 



07.04.2014 г. 

ФОРТИСИМО В КЛАС - УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

 

 



 

 



 

 



07.04.2014 г. – 11.04.2014 г. 

ГИМНАЗИСТИТЕ НИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  

В СТРАСБУРГ 

Нашите гимназисти, след конкурс, се включиха в отворената сесия на 
Европейския парламент в Страсбург, където успешно представиха себе си, 
своето училище и България. 

 

 

 

 



 

 



 

 



15.04.2014 г. 

ФОЛКЛОРЕН ПРЕГЛЕД "НАШИТЕ КОРЕНИ" 

 През месец април се проведе конкурсът „Нашите корени“. 
Участвахме и ние – децата от подготвителните групи на 5 и 6 години. 
Мистър Йордан ни научи как се играе ръченица, а 5-годишния Самуил 
показа как се танцува с шиник и закача малка мома. 

 

 



 

 



В конкурса участваха и каки и батковци от I до IV клас от нашето 
училище. Те също се представиха прекрасно. 

 

 



 

 



17.04.2014 г. 

ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН 

 Децата от втора група боядисваха яйца по различни български 
технологии. На кого ли се падна борака? 

 

 



 Децата от I – IV клас също се подготвиха за Великден! 

 

 

 



 Час на тема „Великден“ се проведе в Vа клас. 

 

 



23.04.2014 г. 

IV И КЛАС В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА 

Учениците посетиха Съдебната палата и присъстваха на реален 
съдебен процес. 

 

 

 



28.04.2014 г. 

ЧАС НА ТЕМА "МОЯТА ПРОФЕСИЯ" В V Б КЛАС 

На гости на класа бе майката на Силвия - г-жа Надежда Иванова, 
мениджър на Suchard за България. Тя разказа за предизвикателствата в 
мениджмънта, за идеите, които могат да бъдат реализирани. Децата 
влязоха в ролята на мениджъри и създадоха "виртуални модели на 
обувки", минавайки през целия процес - проучване на интересите и 
търсенето, създаване, реклама и продажба. Благодарим от сърце! 

 



 

 



29.04.2014 г. 

В ЧАС ПО ФИЗИЧЕСКО... 

 



 

 

 



30.04.2014  г. 

„ТЕЛЕФОН 112“ – ОБРАЗОВАТЕЛЕН СПЕКТАКЪЛ ЗА 
МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ 

 

 



08.05.2014 г. 

ENVISION – ЕДИН КОМПЮТЪР С МНОГО МИШКИ В 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

 



09.05.2014 г. 

НЕОБИЧАЙНИ АТЕЛИЕТА В ПРАЗНИЧНИЯ ДЕН НА 
ДРИТА 

"Копче за сън", "Невероятни изненади", "Европейски сандвичи", 
"Най-дългата рисунка", "Грънчарски умения" 

 

 



 

 



 

 

 



09.05.2014 г. 

ПРАЗНИКЪТ НА ДРИТА "ДА ГОВОРИМ ЗА ДОБРОТО". 
ИЗПРАЩАНЕ НА ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



15.05.2014 г. – 16.05.2014 г. 

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК НА ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА В 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 Ето, че дойде краят на учебната година. Децата от първа, втора и 
подготвителна групи имаха тържества, на които бяха поканени майки и 
татковци, баби и дядовци. Децата пяха, рецитираха и танцуваха от 
сърце. 

 

 



19.05.2014 г. 

ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА 

Прекрасно представяне на нашите ученици на Футболното 
първенство на частните училища: I-II клас - трето място, III - IV клас - 6 
място, V - VII клас -5 място . В турнира взеха участие отбори от 12 частни 
училища. Поздравления за Денис, който е и голмайстор на турнира  във 
възраст I - II клас със страхотния резултат от 22 гола за 6 срещи! 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.634646179939117.1073741978.138740736196333&type=1


 

 

 

 



 

 

 

 



24.05.2014 г. 

БАЛ, ВИПУСК 2014 Г. УСПЕХ! 

 

 

 



 

 



 

 



29.05.2014 г. 

ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА ЗДРАВИ ЗЪБКИ -  

ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ 

 

 



 

 



30.05.2014 г. 

БАЛ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ НИ - КРАСИВИ, 
УМНИ И УСМИХНАТИ 

 

 



31.05.2014 г. 

ПАРАД НА ХВЪРЧИЛАТА - ПО СЛУЧАЙ  

ДЕНЯ НА ДЕТЕТО 1.06 

 

 



 

 



01.06.2014 г. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ДЕЦА! ВЕСЕЛИ ИГРИ! 

 

 



 

 



02.06.2014 г. 

ДЕН НА ХРИСТО БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДА И 
НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ 

Ученици от "Дрита" и жители на Симеоново отдадоха почит към паметта 
на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на 
България със стихове и минута мълчание! 

 

 



 

 

 



05.06.2014 г. – 06.06.2014 г. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА 

В Дрита се проведоха демонстрации на кучета и техните стопани 
от УЧИЛИЩЕ ЗА КУЧЕТА„ПОСЛУШЕН”. Програмата включваше темите: 
Що е то куче? Как се грижим за него? Как да се държим, когато видим 
куче (домашно и бездомно)?  

 

 



 

 



 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА – V-XI КЛАС 



 



 

 



06.06.2014 г. 

УЧЕБНА ЕКСКУРЗИЯ В КАЗАНЛЪК 

Учениците от начален курс посетиха Щраусовото ранчо, 
Историческия музей, Тракийската гробница и Музея на розата. 

 

 



 

 

 

 



 

 



06.06.2014 г. 

УЧЕБНА ЕКСКУРЗИЯ В ЛОВЕЧ 

Учениците от начален курс посетиха Крушунските водопади, 
Къкринското ханче, мостът на Кольо Фичето, музей „Васил Левски“. 

 

 



 

 



 

 

 



10.06.2014 г. 

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВАТА НА 

IР КЛАС 

I Р клас получиха своите свидетелства в книжарница Greenwich. 

 

 



10.06.2014 г. 

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА 

IV-ТЕ КЛАСОВЕ 

 Децата от IV клас получиха  Удостоверения за начално 
образование традиционно в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и 
Методий". 

 

 



11.06.2014 г. 

УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ВТОРИТЕ И ТРЕТИТЕ 
КЛАСОВЕ 

Успешно завършване на учебната година и вакнционно 
настроение в III Б клас с "Приказки за доброто"; II Д клас с  
"Драматизация и импровизация";  III Е клас с  "Ученическо творчество" и 
II Ж клас с ТВ "Патиланци в действие". 

 
 

 



 

 

 



11.06.2014 г. – 13.06.2014 г. 

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ НА ЧЕМЕРНИК 

Децата от 4-та група изкараха три слънчеви дни високо в 
планината в Био-ферма „Чемерник”. Сред красивата природа стреляха с 
лък, яздиха коне и изследваха природата с лупа. Номадите направиха 
тези дни незабравими. 

 

 



 

 

 



13.06.2014 г. 

КРАЙ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ  

ОТ V-VIII КЛАС 

 Днес официално бяха връчени свидетелствата за завършено 
основно образование на осмокласници и бележниците на V-VII клас. 
Всички бяха щастливи и усмихнати. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



18.06.2014 г. 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА В „ПРИРОДО-НАУЧНИЯ МУЗЕЙ“ 

 Най-малките разгредаха различни видове опасни и интересни 
насекоми и животни.  

 

 

 



16.06.2014 г. – 25.06.2014 г. 

МОРСКИ ЛАГЕР 

Плуване, оцеляване - риболов, гребане, рафтинг, ветроходство. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.06.2014 г.  

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 



18.06.2014 г. – 20.06.2014 г. 

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ 

 

 



 

 



26.06.2014 г. 

КРАЙ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЗА ГИМНАЗИСТИТЕ 

Групови задачи из стара и съвременна София, участие в изпит в 
Софийски университет и незабравима среща в Hot Spot! 

 

 



 

 



 

 



01.07.2014 г. – 31.07.2014 г. 

ЛЯТНО ПРИКЛЮЧЕНСКО УЧИЛИЩЕ ЗА НАЧАЛЕН 
КУРС 

 

 



 

 



ЗЛАТНИ ЗНАЧКИ I – IV КЛАС 

 Носителите на ЗЛАТНА ЗНАЧКА „ДРИТА“ I - IV клас за учебната 
2013/2014 г. са: 

I р клас - Десин Трайков и Донна Асенова, 

II д клас - Радина Няголова, 

II ж клас - Ема Димитрова, 

III б клас - Светлана Бойчин, 

III е клас - Петър Генчев, 

IV и клас - Йоан Тропчев и Катерина Тюркеджиева, 

IV к клас - Емил Лазаров 

 

 

 



ЗЛАТНИ ЗНАЧКИ V – VIII КЛАС 

Носителите на ЗЛАТНА ЗНАЧКА „ДРИТА“ V - VIII клас за учебната 
2013/2014 г. са: 

V б - Бояна Иванова 

VI а - Цветослава Петрова 

VI б - Мерием Тюркмен 

VII а - Борис Панайотов 

VIII  - Далия Хаджииванова 

 

 

 

 



ЗЛАТНИ ЗНАЧКИ – IX – XI КЛАС 

IX клас – Роксана Махмудиян 

X клас – Кристияна Николова 

XI клас – Алберто Динчев 

 

 
 

 

 

 

 



... Или учебната 2013/2014 г накратко: 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

16.09.2013 г. ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА. 

20.09.2013 г. СПОРТЕН ПРАЗНИК в НСА за учениците от 1. до 4. клас. 

28 – 29.09.2013 г. ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА – Ученици от 9. до 12. клас работиха 
като лични асистенти и преводачи по време на изложението на ЕДЛАНТА в хотел 
Хилтън, гр. София. 

28.09.2013 г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ. Учениците от втори клас се включиха 
в празничната програма, организирана от Българската асоциация за качествени 
езикови услуги, в парк Заимов и представиха на английски, немски, испански и 
руски език любими плодове и зеленчуци. 

30.09.2013 г. – 04.10.2013 г. ПРИКЛЮЧЕНСКО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ за учениците от 1. 
до 7. клас, съвместно с инструкторите от Номадия в еко-хотел „Здравец” в Родопите. 

„ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ” – конкурс по изобразително изкуство за децата на България 
по цял свят. Бронзова грамота за Андреа Йорданова, 2. клас. 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1 - 5.10.2013 г. СЕДМИЦА НА ВЪЗПРИЯТИЯТА в детската градина. Децата се 
забавляваха, като усещаха света около себе си с всичките си сетива. 

2 - 4.10.2013 г. ЕСЕННА АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ за гимназистите, успешно справили 
се с предизвикателството за участие: предадено в срок есе на тема: "Игрите на глада" 
- път към хуманното лидерство".  

6.10.2013 г. ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО ЖДРЕЛОТО НА ЕРМА за всички ученици, изкушени 
от идеята за активен отдих сред природата. 

10.10.2013 г. СПОРТЕН ПРАЗНИК  в НСА за учениците от 5. до 12. клас.  

11.10.2013 г. Ученици от гимназията посетиха постановката "БЕЗСЪНИЦИ" в 
Театрална работилница "Сфумато".   

17 – 21.11.2013 г. Участие на директорите на ЧСОУ и ДГ „Дрита“ в ГОДИШНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ANGLIA EXAMINATION SYNDICATE в Кипър. 

24.10.2013 г. КУКЛЕН ТЕАТЪР „КОСЕ-БОСЕ” в детската градина с активното участие 
на децата. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.524375424299527.1073741881.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529605933776476.1073741890.138740736196333&type=1


24.10.2013 г. Традиционно ПОЧИСТВАНЕ НА КВАРТАЛНАТА ГРАДИНКА с 
доброволно включване на наши гимназисти и учители. 

25.10.2013 г.  ЧСОУ „Дрита” получи СПЕЦИАЛНА НАГРАДА от Ордена на Рицарите 
Тамплиери заради високи постижения в овладяването на учебния материал по 
история и успешното представяне на олимпиади и състезания. 

27.10.2013 г. ТУРНИР ПО ШАХМАТ „СОФИЯ”. Петър Генчев 3. е клас– златен медал и 
Ростислав Тошев 2. ж клас с бронзов медал. 

30.10.2013 г. Посещение на геолозите от 4. клас в МУЗЕЯ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА": За 
какво използваме полезните изкопаеми? 

30.10.2013 г. КАРНАВАЛ ЗА ХЕЛОУИН за учениците от 1. до 8. клас. 

30.10.2013г. ВЕЧЕРНО ХЕЛОУИН ПАРТИ за гимназистите. 

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  по изобразително изкуство „Плодовете на есента”, 
Севлиево, октомври. Специална грамота за отлично представяне на ЧСОУ „Дрита”. 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1.11. 2013 г. ПРАЗНИК ЗА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ, отбелязан от малки и големи. 

1.11. 2013 г. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ на учителите. 

1.11.2013 г. Въвеждане на интерактивните образователни инструменти ENVISION и 
JUMPIDO. 

4 – 5.11.2013 г. ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ в ЧСОУ „Дрита“ и ОТКРИТИ МОМЕНТИ В 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА. 

4.11.2013 г. Старт на заниманията по ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА. 

5.11.2013 г. Старт на КЛУБ ТЕАТЪР в гимназията на ЧСОУ „Дрита“. 

5 – 7.11. 2013 г. Турнир по футбол „КУПАТА НА ЛОЗЕНЕЦ“, 1. и 2. клас – 3то място, 3. 
и 4. клас – 3то място, 5. и 6. клас – 3то място. 

06.11.2013 г. Официално РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от 
Anglia Examination Syndicate в Sky Way.  

7.11.2013 г. Вълшебен ден за НОСИТЕЛИТЕ НА ЗЛАТНА ЗНАЧКА ДРИТА – Занимания 
в архитектурна работилница, официален обяд с мис Диляна, конна езда и много 
позитивни емоции. 

7.11.2013 г. ОТКРИТИ МОМЕНТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. 

7.11.2013 г. РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ, 8. – 10. клас, 3то място. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.538013899602346.1073741895.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.540643089339427.1073741898.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541484302588639.1073741899.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541484302588639.1073741899.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541484302588639.1073741899.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544352695635133.1073741901.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544352695635133.1073741901.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544148452322224.1073741900.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544148452322224.1073741900.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544148452322224.1073741900.138740736196333&type=1&stream_ref=10


9.11.2013 г. ХV СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР. Много добро представяне на 
Александър Велинов и Петър Генчев. 

13.11.2013 г. Гимназисти посетиха постановката „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК“, 
Театър „Българска Армия“. 

14.11.2013 г. СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, Изкуство.  

16 – 17.11.2013 г. ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА. Ученици от 9. до 12. клас работиха 
като лични асистенти и преводачи по време на изложението на ЕДЛАНТА в хотел 
Хилтън, гр. София. 

19 – 21.11.2013 г. РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО ПО ТЕНИС НА МАСА. 5.-7. клас, 5то място, 
8. – 10. клас, 3то място. 

20.11.2013 г. „АЗ РИСУВАМ”, състезание на Сдружение на българските начални 
учители. Участници с максимален брой точки: Вероника Райчева, Кристин 
Йончева, Ивона Ангелова, Георги Мечев, Мила Гайтанджиева,  Емил Лазаров. 

20.11.2013 г. СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА „ЛЮБОСЛОВИЕ”, 
организирано от Сдружение на учителите филолози: 

Класирани за II кръг /областен/: Александър Петров и Радина Няголова от 2. д клас, 
Ема Димитрова и Мартин Прокопиев от 2. ж клас, Петър Генчев и Александра 
Димитрова от 3. е клас, Никола Велев и Ивана Симеонова от 4. к клас, Ивана 
Каменова от 5. клас, Радослав Велчев и Цветослава Петрова от 6. клас, Вера Начева и 
Стефани Томова от 7. клас. Поощрение за Дарина Томова от 1. р клас, Диана Мендова 
2. ж клас, Цветелина Хаджистоянова 6. клас. 

21.11.2013 г. ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО в "Дрита" -  Щастливи 
посрещнахме любими гости, опитахме традиционни гозби и се забавлявахме! 

22.11.2013 г. Организиран съвместно с Anglia Examination Syndicate СЕМИНАР ЗА  
УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. 

22.11.2013 г. Децата от детската градина гледаха постановката „МЕДЕНАТА ПИТКА” 
В ДОМА НА АРХИТЕКТА. 

27.11.2013 г. MAKE IT POSSIBLE - На 27 ноември 2013г. официално приключи 
участието на ЧСОУ "Дрита" в проекта Make It Possible на AIESEC. В рамките на 5 
седмици нашите прогимназисти имаха удоволствието да работят заедно с Доминика 
и Мунир, доброволци от Словакия и Алжир, по хилядолетните цели за развитие на 
ООН, а именно: Преодоляване на крайната бедност и глада, Постигане на начално 
образование за всички, Насърчаване на равенството между половете, Намаляване на 
детската смъртност, Подобряване здравословното състояние на майките, Борба с 
ХИВ/СПИН, малария и други болести, Гарантиране на устойчива околна среда и 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550918311645238.1073741903.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550918311645238.1073741903.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.555347671202302.1073741912.138740736196333&type=1


Създаване на глобално партньорство за развитие. Заниманията се провеждаха на 
английски език и бяха изключително интерактивни. 

29.11.2013г. Гимназистите бяха част от публиката на постановката „РОМЕО И 
ЖУЛИЕТА“ в Театър  „Българска армия“. 

29.11.2013 г. ИНТЕРАКТИВНО ЧЕТЕНЕ на Индийски приказки в детската градина. 

Всеки петък детската градина организираха РАЗХОДКИ ДО СИМЕОНОВСКИТЕ ЕЗЕРА. 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

2-10.12.2013 г. КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ, 1.-4. клас. 

05.12.2013 г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ И ГОТВЕНЕ, Арена 
„Армеец“ - участие на 25 деца, 1.-4. клас. 

7.12.2013 г. ФОРТИСИМО В КЛАС отново при нас – контрабас. 

7.12.2013 г. КОЛЕДЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР, организиран от Съюза на 
математиците в България, 1во място /грамота/– Александър Велинов 1. р клас /с 
макс. 85 точки/, Много добро представяне /грамота/ - Александър Петров 2. д клас и 
Антонио Задгорски 3. е клас. 

10.12.2013 г. РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХ. 5.-7. клас , 3то място, 8. – 10. клас, 1во 
място. 

11.12.2013 г. Гимназистите посетиха пиесата "ЗИМНА ПРИКАЗКА" по Шекспир на 
Театрална работилница "Сфумато". 

11 и 13.12.2013 г. ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ в 9. и 10. клас. 

12.12.2013 г. СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, Обществени науки.  

12.12. 2012г.  ДЖАЗ ЗА ДЕЦА В КЛУБ СТУДИО 5 за 1.-4. клас. 

15.12.2013 г. ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА. 

15.12.2013 г. – ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ. Класирани за втори кръг: Ахмед 
Исмаилов, Едуард Йорданов 5. клас, Радослав Велчев, Цветелина Петрова 6. клас и 
Мартин Тодоров 11. клас.  

17.12.2013 г. КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ на ДГ и ЧСОУ „Дрита“ -  Sky Way. Изложба на 
Артклуб и ателие  “Арт”. 

18.12.2013 г. Детската градина посреща Дядо Коледа. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561316710605398.1073741916.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561316710605398.1073741916.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561316710605398.1073741916.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562978117105924.1073741922.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562978117105924.1073741922.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562555333814869.1073741921.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562555333814869.1073741921.138740736196333&type=1


18.12.2013 г. Шестите класове посетиха немскя КОЛЕДЕН БАЗАР пред Народния 
театър.                                 

19.12.2013 г. КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ от ателиетата Вокална група, Театър и Танци. 

19.12.2013 г. „АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ”, състезание на Сдружение на българските 
начални учители  1.-4. клас, участници с максимален брой точки: Марк Богданов, 
Ема Димитрова, Петър Генчев, Теодора Тодорова. 

20.12.2013 г. КОЛЕДЕН КАРНАВАЛ с игри, танци и ... Дядо Коледа  

20.12.2013 г.  На гости на детската градина беше ателие Театър от училище "Дрита " 
с пиеската "КОЛЕДНА ПРИКАЗКА". 

20.12.2013 г.  СТОЛИЧНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ. Петър Генчев 3. е клас – 2ро 
място до 8 год. и Станимир Димитров – 4то място до 9 год. 

“SOCK FOR LIFE”, конкурс по изобразително изкуство на фондация „Нашите 
недоносени деца”. 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

6.01.2014 г.  РОДИТЕЛИ В РОЛЯТА НА УЧИТЕЛИ. Майката на Боби от 2. д клас 
преподава урока „ЧОВЕШКОТО ТЯЛО“. 

11.01.2014 г. ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Класирани за 2ри кръг /областен/ 
Никола Илиев, 9. клас, Петя Манолова, 10. клас и Емил Божилов, 12. клас. 

12.01.2014 г. ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ. Класирани за втори кръг Калин Кръстев и 
Георги Вичев, 7. клас.  

12.01.2014 г. Ски клуб „Дрита“ организира тренировка по ски в курорта Боровец. 

13.01.2014 г. ФОРТИСИМО В КЛАС  - Китара: класическа и електрическа 

14 -  15.01.2014 г. ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  

14.01.2014 г. Представяне на CAMBRIDGE ADVANCED EXAMS в гимназията. 

15.01.2014 г. Учениците от 6. клас посетиха БОЯНСКАТА ЧЕРКВА. 

16.01.2014 г. Гимназисти посетиха запис на ЧУДОВИЩНИЯ ТЕАТРАЛЕН ХИТ 
„ФРАНКЕНЩАЙН” с режисьор Дани Бойл, Британски национален театър в Лондон. 

17.01.2014 г. НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА” за 4. и 5. клас, 
Класирани за 2ри кръг /областен/: 4. к – Христина Каракашева, Злати Трендафилов, 
Никола Велев; 4. и – Александър Марчев, Васил Иванов, Карлос Младенов, Марта 
Златкова, Теодора Тодорова, Катерина Тюркеджиева, Лияна Владинова, Йоан 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562978117105924.1073741922.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562978117105924.1073741922.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563330637070672.1073741923.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563330637070672.1073741923.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570695556334180.1073741927.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570695556334180.1073741927.138740736196333&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.573649756038760.1073741930.138740736196333&type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.573649756038760.1073741930.138740736196333&type=1


Тропчев, Константин Венков; 5. а клас – Ивана Каменова, Едмонд Йорданов, Анна-
Мария Карагьозова, Анна Прокопиева; 5. б клас – Кристиян Илиев. 

17.01.2014 г. Гимназисти посетиха постановката "СЪНЯТ НА ГОГОЛ"  в Театрална 
работилница „Сфумато“. 

19.01.2014 г. Ски клуб „Дрита“ организира тренировка по ски в курорта Боровец. 

21.01.2014 г. Посещение на Общински куклен театър град Монтана с постановката " 
МАЛКАТА ВЕЩИЦА". 

21 - 24.01.2014 г. Детската градина се забавлява  с  РАЗВИВАЩИТЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ НА " ПУМПОТЕКА". 

23.01.2014 г.  Посещение на НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ на децата от 2. д 
клас по покана на бабата на Вероника. 

25.01.2014 г. Нашите гимназисти спечелиха първо място на регионалното 
състезание за училища от областите София-град и София област за участие в 
ПРОГРАМАТА "ЕВРОСКОЛА" на Европейския парламент. Отборът ни, съставен от 
Никола Илиев - 9. клас, Кристияна Николова - 10. клас, Мартин Стоянов - 10. клас, 
Мартин Тодоров - 11. клас и Сяо Янг Лиу - 11. клас, ръководен от Христина Атанасова 
/учител по история/, се пребори с 11 амбициозни отбори и спечели квота за нашето 
училище за участие в програмата "Евроскола" в Страсбург на 10 април 2014 г. 

25.01.2014 г. ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ. Класирани за втори кръг: Бояна 
Теофилова, Васил Карамитев, Алмтна Мохамед Абдулсаях, 11. клас.  

25.01.2014 г. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА” за 4. клас. Класирани за 
2ри кръг /областен/: Йоан Тропчев, Теодора Тодорова, Христина Каракашева, 
Радина Терзийска, Денис Карасали, Александър Марчев. 

28.01. 2014 г. „АЗ И ЧИСЛАТА”, състезание на Сдружение на българските начални 
учители, 1.-4. клас. Очакваме резултати. 

28.01.2014 г. Обучение на учителите за ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ  и 
продукти в обучението по чужди езици, Йордан Стоянов - ELT Consultant - Macmillan 
Education. 

28.01.2014 г. Лекция СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ за учениците от 9., 10. и 11. клас.  

30.01.2014 г. СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, Природни науки.  

30.01.2014г. Празник на Възпитателната система ЗАЕДНО МОЖЕМ и на ателиетата 
Шах, Вокална група, Арт, Театър, Магии с хартии и Танци. 

31.01.2014 г. Гимназисти посетиха постановката на Държавен музикален театър 
"ОТ ВИЕНА ДО БРОДУЕЙ".   



„МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” – Национален конкурс по изобразително изкуство, МОНМ, 
НДД. 

„МОЯТА КРАСИВА СОФИЯ”, конкурс, организиран от артклуб „Рояна” във връзка с 
кандидатурата на София за европейска столица на културата 2019 г. 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

2 – 8.02.2014 г. Ски лагер на Пампорово. 

2 – 3.02.2014 г. Отборът на ски-клуб "Дрита" взе участие в оспорваното състезание 
за купа ПИБА. В състезанието се включиха състезатели от 5 държави - страхотна 
тренировка за нашите скиори преди световното. 

10 – 14.02.2014 г. Ски училище за децата от Детската градина на Витоша.  

14.02.2014 г. В гимназията на ЧСОУ "Дрита" бе представен Stenden University of 
Applied Science - подробна информация за предлаганите курсове, процесът на 
кандидатстване, стилът на преподаване и студентския живот в Холандия получихме 
от представителя на  университета Радина Михайлова, вече бивш ученик на "Дрита". 

12 – 14.02.2014 г.  ПЪТУВАЩАТА КНИЖАРНИЦА на издателство „ФЮТ“ се включи за 
поредна година в програмата на ЧСОУ И ДЕТСКА ГРАДИНА „ДРИТА“, гостувайки с 
целия актуален асортимент книги и специално подготвена програма за учениците. 

14.02.2014 г. Изложба на любовна поезия в прогимназия и гимназия ДРИТА. 

16.02.2014 г. IV клас проведе кампанията "Зрънце любов" в защита на пойните 
птици. Заедно със Стоян от Дружеството за защита на птиците изработиха хранилки 
за птици. 

19.02.2014 г. "Лъвски скок. Какво знаем за Васил Левски?" - празник в Начален курс. 

19.02.2014 г. Петокласниците посетиха скривалището на Васил Левски в 
Драгалевци. 

28.02.2014 г. В детската градина гостува куклен театър с пиеската „ Легендата за 
Баба Марта”. 

МЕСЕЦ МАРТ 

 

1.03.2014 г. Честита Баба Марта! Детската градина ни пожела да сме живи, здрави и 
усмихнати, бели и червени!  

3.03.2014 г. Честит 3-ти март! В унисон с нашата философия, че сме космополитни, 
но преди всичко българи, днес празнувахме като раздадохме 200 български знамена 
на минувачите в Симеоново, поздравявайки ги за националния ни празник.  



12-13.03.2014 г.  Дни на отворени врати в "Дрита". 

8.03.2014 г. Един специален ден в детска градина "Дрита" - "Двама с мама творим 
пролетни чудеса". 

12.03.2014 г. ТЕОДОРА ТОДОРОВА от IV клас на ЧСОУ „Дрита“ е класирана за 
национален кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“, организирано от 
МОН. Теди е единствената ученичка с максимален брой точки от общо пет 
класирани ученици в област София-град!!! 

14.03.2014 г. Отново признание за ателие АРТ: Донна Асенова I клас, Виктория 
Чучева и Магдалена Грудева II клас са отличени да участват в изложбата от конкурса 
"Моята красива София". Картините са изложени в галерията на ул. Цар Самуил 22 

14.03.2014г. Децата от детската градина посетиха „ Дома на архитекта” и се 
насладиха на пиесата „ Меко казано” от Валери Петров в изпълнение на АРТ театър 

17.03.2014 г. Фортисимо в клас - "Кларинет". 

19.03.2014 г. Празник на буквите на І Р клас "Ние вече сме грамотни!"  

20.03.2014 г. Малки и големи посрещнахме пролетта и щъркелите заедно.  

20.03.2014 г. Гимназистите на ЧСОУ "Дрита" отново защитиха името си на активни 
граждани в традиционния Пролетен дискусионен форум на тема УЧИЛИЩНИТЕ 
ПРАВИЛНИЦИ - ДЕМОКРАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ИЛИ СРЕДСТВО ЗА КОНТРОЛ. Тази 
година чрез видеоконферентна връзка участваха и ученици от Испания, Италия, 
Полша, Румъния и Турция.  

22.03.2014 г. Нашият ски отбор замина за Испания, където за шести пореден път 
представиха България в ISF Ski Alpine 2014 World Schools Championship. Скиорите ни 
са без конкуренция за правото да се състезават от името на страната ни в 
последните 9 години. Участват училищни отбори от Австрия, Англия, Белгия, 
България, Германия, Испания, Лихтенщайн, Франция, Чили, Швейцария и 
Шотландия. Скиорите ни се класираха на 6-то място от 11 държави в състезанието 
по специален слалом. Отборът ни е пред тези на Франция, Германия, Испания и 
Чили. От 50 състезатели в съответната възраст нашите момчета са на 26, 28, 29, 30 и 
31 място! 

22.03.2014 г. Проведе се математическото състезание "Европейско кенгуру".  

26.03.2014 г. Новите читатели от първи клас станаха членове на библиотека Дрита. 

27.03.2014 г. Нов успех за Теодора Тодорова, постигнала шести резултат /46 точки/ 
за София-град на нациналната олимпиада "Знам и мога" за учениците от IV клас! 
Браво и на Радина Терзийска за достойното представяне /44,50 точки/! 



27.03. 2014 г. Екскурзия на седмите класове до Природен парк "Небесни пасбища", с. 
Осиковица. 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

1.04.2014 г. Учениците от III клас представиха вълшебните свойства на билките и за 
какво ги използваме. 

7.04.2014 г. Фортисимо в клас - "Ударни инструменти". 

10.04.2014 г. Нашите гимназисти, след конкурс, се включиха в отворената сесия на 
Европейския парламент в Страсбург,където успешно представиха себе си, своето 
училище и България. 

16-17.04.2014 г. Дни на отворени врати в Дрита. 

15.04.2014 г. Фолклорен преглед "Нашите корени" - I място в категория "Масови 
танци", II място в категория "Певчески групи и хорове", I и II място в категория 
"Словесен фолклор", II място в категория "Индивидуални изпълнители на словесен 
фолклор". 

16.04.2014 г. Поздравления за достойното представяне на математическото 
състезание "Европейско кенгуру" на малките ни математици: Александър Велинов 
от I клас, Александър Петров от II клас и Йоан Тропчев от IV клас. 

23.04.2014 г. Традиционно почистване на кварталната градинка в Симеоново. 
Отново доброволно се включиха ученици и учители. 

24.04.2014 г. IV-и клас посетиха Съдебната палата и присъстваха на реален съдебен 
процес. 

28.04.2014 г. Час на тема "Моята професия" в V-б клас. На гости на класа бе майката 
на Силвия - г-жа Надежда Иванова, мениджър на Suchard за България. Тя разказа за 
предизвикателствата в мениджмънта, за идеите, които могат да бъдат реализирани.  

30.04.2014г. Поканихме родителите на децата от подготвителна група  на „Tea time” 
в час по английски език. 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

9.05.2014 г. Празникът на Дрита "Да говорим за доброто", стартира с необичайни 
ателиета - "Копче за сън", "Невероятни изненади", "Европейски сандвичи", "Най-
дългата рисунка", "Грънчарски умения", "Моят Дритянски път" и др. Изпратихме 
подобаващо и дванадесети клас. 



13.05-15.05.2014 г. Заключителни годишни тържества на малчовците от детската 
градина. 

19.05.2014 г. Прекрасно представяне на нашите ученици на Футболното първенство 
на частните училища: 1-2 клас - трето място, 3-4 клас - 6 място, 5-7 клас -5 място . В 
турнира взеха участие отбори от 12 частни училища. Поздравления за Денис, който е 
и голмайстор на турнира  във възраст 1-2 клас. 

24.05.2014 г. Бал на випуск 2014 г. 

29.05.2014 г. Лесни стъпки за здрави зъбки - обучение за най-малките. 

29.05.2014 г. Клавирна продукция на учениците на Силвена Увалиева. 

30.05.2014 г. Бал на четвъртокласниците ни - красиви, умни и усмихнати.  

31.05.2014 г. Парад на хвърчилата в начален курс. 

МЕСЕЦ ЮНИ и ЮЛИ 

1.06.2014 г. Весели игри по повод на Международния ден на детето. 

1.06.2014 г. Част от екипа на ЧСОУ и ДГ "Дрита" подготви паметника на загиналите 
във войните, намиращ се в кв. Симеоново за 2 юни за предстоящиа празник - 
почистихме, засадихме цветя, поляхме. 

2.06.2014 г. Ученици от "Дрита" и жители на Симеоново отдадоха почит към 
паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България 
със стихове и минута мълчание! 

3.06.2014 г. Празник на ателиетата, Възпитателната система "Заедно можем" и 
Златните значки за учениците от началните класове. 

4.06.2014 г. Изпит по английски език на Anglia Examination Syndicate.  

5 – 6.06.2014 г. В Дрита се проведоха демонстрации на кучета и техните стопани от 
УЧИЛИЩЕ ЗА КУЧЕТА„ПОСЛУШЕН”. Програмата включваше темите: Що е то куче? 
Как се грижим за него? Как да се държим, когато видим куче? 

6.06.2014 г. Учебна екскурзия  – Казанлък, Посещение на Щраусово ранчо, 
Историческия музей, Тракийската гробница и Музея на розата. 

06.06.2014 г. Учебна екскурзия в Ловеч - Крушунските водопади, Къкринското 
ханче, мостът на Кольо Фичето, музей Васил Левски 

7.06.2014 г. Национален кръг на математическото състезание "Европейско кенгуру". 
Ние бяхме представени от Александър Петров от II д клас. 



7.06.2014 г.  Национален кръг на сътезанието "Лингвистично кенгуру“. Представиха 
ни Никола Велев от IV к клас, Константин Венков, Теодора Тодорова, Йоан Тропчев, 
Катерина Тюркеджиева и Лияна Владинова от IV и клас. 

10.06.2014 г. I Р клас получиха своите свидетелства в книжарница Greenwich. 

10.06.2014 г. Децата от IV клас получиха  Удостоверения за начално образование 
традиционно в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". 

11.06.2014 г. Клавирна продукция на учениците на Елизабет Йорданова.  

13.06.2014 г. Празник по случай края на учебната година за прогимназиален етап.  

14.06.2014 г. Незабравимо приключение на подготвителна група във ферма 
Чемерник с приятелите ни от Номадия. 

16-25.06.2014г. Морски лагер „Водни спортове” в базата на НСА „Васил Левски” – 
ветроходство, плуване, гребане, рафтинг, кану-каяк, оцеляване, водомоторен спорт. 

18.06.2014г. Децата от детската градина с любопитство разглеждаха животните в 
Природо-научния музей в София. 

18 - 20.06.2014 г. Лятна академия за лидери за гимназистите на Дрита.  

28.06.2014 г. Невероятен ден в търсене на емблематичните за нашия град места и 
хора, завършил в Hot Spot с раздаване на документите за завършен клас на 
гимназистите ни. 

30.06. – 18.07.2014г.  Лятно приключенско училище - посещение на музеи, галерии, 
зоологическа градина, ботаническа градина, Народната библиотека; еднодневни  
разходки в полите на Витоша и Плана планина; приложни дейности; литературни 
игри /на български и английски език/; компютърни игри с образователните 
програми Envision и Jumpido; спортно-развлекателни игри. 

02.07.2014 г. Децата от детската градина се забавляваха с любимите си герои от 
приказките в „ Приказната къщичка” в парка „Заимов”. 

09.07.2014 г. Учениците от лятното училище и децата от детската градина заедно 
разглеждаха Зоопарка. 
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