
Дванадесетокласничката Таня Машева за пореден път 
доказа своя математически талант в национална 
надпревара. 
В края на октомври тя се включи в двадесет и четвъртия 
математически турнир “Черноризец Храбър”. 
Участниците са решавали логически задачи в два 
модула, различни от задачите на ДЗИ. 
А проверяващи и оценяващи са били преподаватели от 
Пловдивския университет. 
В официалното класиране на учениците от ІІ до ХІІ 
клас четем имената на елитни езикови и математически 
гимназии, но при третото място сред зрелостниците 
фигурира и СОУ “Нешо Бончев” до името на нашето 
момиче. 
Отличното представяне на Таня, оценено със 101 точки, 
й осигурява прием във факултет “Математика и 
информатика” на Пловдивския университет. 
Въпреки постигнатите успехи, професионалната мечта 
на дванадесетокласничката са софтуерните технологии 
и дизайн, но все още не е избрала своя университет.   
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Съвсем скоро учениците от един клас в нашето 
училище ще имат възможност да работят в час със 
собствени лаптопи. 
Това е възможно благодарение на пилотен проект на 
МОН за постепенно внедряване на електронните 
технологии в българските училища. СОУ “Нешо 
Бончев” е едно от 40-те училища в страната и 
единственото в Пазарджишка област, одобрено за 
участник в проекта. 
Пилотните училища са избрани чрез оценяване по 
различни критерии – брой ученици, гарантиран достъп 
до интернет в цялото училище, изявен интерес към 
използването на електронните технологии в 
образованието. 
Училищата ще получат безвъзмездно от МОН един 
мултимедиен проектор, един миникомпютър и бюджет 
за закупуване на минимум 40 лаптопа, които ще бъдат 
разпределени между учениците от един избран клас и 
учителите, преподаващи в този клас.
Целта на проекта е в края на учебната година да се 
направи сравнение между успеваемостта на 
учениците, ползващи таблети в ежедневния процес на 
обучение, и тези, които не ползват такива устройства. 
При добри резултати в обучението в проекта ще бъдат 
включени по-голям брой училища през следващата 
година. 

Таня�Машева��
отличен�математик�
на�национално�ниво

Бончевци�с�лаптопи�в�часКлубът�по�роботика�
отново�призьор

Ръководителят на училищния клуб по роботика г-жа 
Снежина Машева и дванадесетокласничката Таня 
Машева  отлично представиха  бончевци на 
национално състезание, организирано от Робо Лига 
България. Събитието е платформа за създаване, 
споделяне и развитие на идеи в областта на роботиката. 
Обединява специалисти и любители от различни 
сфери,  предоставя възможност на студенти, 
професионалисти, ученици, научни работници и 
ентусиансти да покажат знания, умения и талант. За 
трета поредна година на 14 ноември в Интер Експо 
Център – София се събраха над 20 отбора от цялата 
страна, които представяха над 80 робота в шест 
различни дисциплини: мини сумо, следене на линия, 
супер линия, лабиринт по линия, 3D лабиринт и 
свободен стил. Бончевци спечелиха І място в категория-
та лабиринт по линия със своя робот Pololu Zumo 32V4, 
който две седмици преди състезанието са конструирали 
и програмирали сами. Като награда за отлично 
представяне програмистите донесоха грамота, купа и 
части за нови роботи. На 20 ноември любителите на 
информационните технологии в нашето училище 
посрещнаха и своя нов модерен Lego робот, получен 
като награда в конкурс на SAP Labs и Фондация 
“Работилница за граждански инициативи”. Учителите 
по ИТ Сн. Машева и Цв. Мулешкова преминаха 
обучение в София за работа в екип и менторство и ще се 
ползват с 6-месечна виртуална подкрепа по въпросите 
за конструирането и програмирането на робот Lego 
Mindstrom. До 24 януари новият робот трябва да бъде 
сглобен и програмиран, за да изпълни първите си 
няколко мисии, видео клип на които нашите програмис-
ти ще изпратят на финансиращата организация.

В�национално�състезание�по�природни�науки
СОУ�“Нешо�Бончев”�представи�областта

Деветокласникът Саркис Андонян предста-
ви област Пазарджик в национално състеза-
ние за ключови компетентности по природни 
науки, което се проведе в края на ноември в 
Ямбол. Саркис и деветокласник от Белово са 
избрани чрез подборен кръг, в който са имали 
право да участват ученици от всички училища 
в нашата област.    
Националното състезание се състои от два 
кръга, а учениците се групират на случаен 
принцип в отбори от 6 участници /от V до ІХ 
клас/. В първи кръг отборите решават за 90 
минути 4 задачи, а във втори имат 120 минути 

за 2 експериментални задачи, свързани с при-
родни явления и процеси, химични процеси, 
приложение на химичните закони и др. В 
националното състезание отборът на Саркис 
се е класирал на V място от общо 10 отбора.
Пред нашия вестник деветоклрасникът 
сподели, че чувството да участваш в такова 
мащабно състезание е невероятно.
“Напрежението и състезателният дух са на-
всякъде–твърди Саркис и допълва: Вярвам, че 
най-добрата част от състезанието беше 
фактът, че имаше отбори. А моят, разбира 
се, беше един от най-добрите. Съотборници-

те ми станаха като второ семейство само за 
2 дни. Страхотни хора. А за самата труд-
ност на състезанието дори не питайте. Ня-
колко от зададените въпроси и задачи бяха 
почти неразбираеми за нас, но все пак ги 
решихме, защото бяхме заедно.”
Саркис разкри, че природните науки винаги 
са били в графата на любимите му предмети в 
училище и благодарение на неговите учители 
Т. Хаинова, Ив. Талева и Р. Семова. 
Деветокласникът е готов да участва и в други 
състезания.
     Николета Димитрова и Дженфър Михайлова

Най-добър�социален�партньор�–�директор
Синдикатът на българските 
учители присъжда наградата 
“Най-добър социален партньор 
– директор за 2015 година” на 
нашия директор Веска Барова, 
номинирана в националния 
конкурс на СБУ. Наградата ще 
бъде връчена на 18-ти декември 
на официална церемония в 
парк-хотел “Москва” – София, 

където ще присъстват участниците в Тридесет и петия 
синдикален съвет и наградените в категориите “Най-
добър социален партньор” директори и кметове от 
цялата страна, както и отличените от СБУ синдикалис-
ти и журналисти за 2015 година. С официално писмо, 
подписано лично от д.ик.н. Янка Такева, директорката 
на СОУ “Нешо Бончев” е поканена на церемонията по 
награждаване и на синдикалния съвет, на който ще 
присъства европейският директор на Европейския 
синдикален комитет по образование Мартин Ромер.

Певиците�ни�със�злато�
от�международен�конкурс

Нашите  т а лантливи 
п е в и ц и  Га б р и е л а 
Шкодрева и Виктория 
Манева отново имат с 
какво да се гордеят. 
Преди малко повече от 
седмица те се върнаха от 
Латвия, където заедно 
със своя вокален педагог 

Нона Немигенчева се включиха в международен 
фестивал Riga Simphony. Момичетата са безспорни 
фаворити дори на сцена от такъв ранг, това доказват 
спечелените отличия – Габриела има присъдени два 
златни медала, а Виктория прибави към колекцията си 
от награди още едно златно и едно сребърно отличие. 
В международния конкурс участваха над 350 деца от 35 
държави. Панагюрската група е впечатлена от огромни-
те мащаби и перфектна организация на събитието. 
Участието им носи удовлетвореност от положения труд 
за подготовка, натрупан опит и впечатления.

Веска�Барова�

Мажоретките на СОУ ”Нешо 
Бончев”, ръководени от 
х о р е о г р а ф а  М а р и я 
Б е н з а р ов а ,   г р а б н а х а 
първото място за блестяща 
хореография и почетната 
награда на журито Гранд 
При на фестивала „Танцова 
спартакиада 2015г.” в град 
Велико  Търново .  Сред 
конкуренцията бяха още 22 
участници от различни 
градове.  В областта на 
мажоретните състави имаше 

още двама претенденти за първото място. Момичетата 
вдигнаха градуса на настроението с танца си „От векове 
за векове”, изпълнен с помпони, батони и знамена. 
Освен двете награди нашите момичета получиха нещо 
още по-важно – бурните аплодисменти на публиката. 
                                                              Светла Георгиева

Нашите�мажоретки�
първи�във�Велико�Търново



На 16 ноември по оригианлен начин отбелязахме Деня 
на толерантността. Инициативата е част от проекта на 
нашето училище "Довери ми се". 
Цялата седмица в СОУ „Нешо Бончев” премина под 
знака на толерантното отношение. Ние успяхме да 
изградим едно пространство на уважение към чуждия 
избор, което означава и уважение към самия себе си. 
Всички класове обсъдиха темата в час на класа и 
изготвиха цветни послания към своите съученици, 
които бяха подредени върху Стената на толерантността 
в коридора на II етаж. Стената на бончевци показва, че 
можем да бъдем единни в многообразието, открити в 
общуването и в убежденията си. 
Директорът на училището връчи грамоти на класовете 
и изказа благодарност към всички ученици за 

активното им включване в инициативата. 
Всеки клас получи и кутия бонбони. 
                                                                  Цветана Мулешкова

Инициативата се превърна във вълнуващо преживя-
ване за учениците от четвъртите класове. Те не само се 
запознаха с различни видове професии, но имаха и 
възможност да посетят работно място на родители. 

Момичетата и момчетата от ІVа клас гостуваха на 
„САМ – Транс” ЕООД -  транспортна фирма на бащата 
на техен съученик, а посещението им се оказа истински 
празник. 
Родителят разказа на децата за предизвикателствата в 
работата си и за превоза на товари в страни от цяла 
Европа. Четвъртокласници решаваха и математически 
задачи, свързани с дейността на фирмата. Проявиха 
огромен интерес и не се умориха да задават въпроси 
дори по време на почерпката.
В IVб клас също по атрактивен начин премина срещата 
на родителите и учениците. Те заедно разсъждаваха 
върху спецификата на различните професии и 
отговорностите, свързани с тях. Учителката представи 
презентация за видовете професии, а децата успешно 
направиха разлика между професия и хоби. Запознаха 
се и с професии от миналото - лечител, астроном, 

фенераджия, които предизвикаха любопитството им. 
Заедно с родителите обсъдиха какви качества трябва да 
притежава човек, за да стане спортист, пожарникар, 
лекар, учител. Майките и бащите бяха донесли 
продукти на своя труд, които представиха пред децата - 
лупи, лещи, пликове за храна и други, а четвъртоклас-
ници нарисуваха рисунки на тема „Какъв искам да 
стана, когато порасна?”. 
В IVв клас в часа на класа традиционно се провеждат 
съвместни уроци с родители консултанти. Интерес 
провокира дядото на ученичка, който влезе в ролята на 
учител и разказа за една от най-рисковите професии - на 
пожарникаря. От позицията на професионалния си 
опит той запозна децата с рисковете за възникване на 
пожар и как трябва да се реагира в подобна ситуация. 
Отбеляза, че телефон 112 може да се използва тогава, 
когато наистина има беда.

Ученическият съвет на СОУ „Нешо Бончев” отбеляза Деня на самоуправлението 
през миналата седмица. На бончевци гостуваха председателят на Общинския съвет 
Христо Калоянов и председателят на комисията по образование в ОбС Георги 
Георгиев. 
В откровен разговор уче-
ниците обсъдиха с пред-
ставителите на местния за-
конодателен орган въпроси, 
свързани с управлението на 
общината,  взимането на 
решения,  структурата  и 
работата на Общинския съвет. 
Интерес предизвика и темата 
за новата образователна 
стратегия на Общината.

ПРОЕКТ „ДОВЕРИ�МИ�СЕ” – УЧИТЕЛИ�И�РОДИТЕЛИ�ЗАЕДНО
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УЧИЛИЩЕТО�КАТО�ЦЕНТЪР�В�ОБЩНОСТТА

ПРОЕКТ „ДОВЕРИ�МИ�СЕ” – УЧИТЕЛИ�И�РОДИТЕЛИ�ЗАЕДНО

Открит урок по български език и литература проведоха 
на 11.ХІ. г-жа Павлина Димитрова и г-жа Цветелина 
Чардакова с учениците от IXб и IVв клас. Нестандарт-
ният учебен час бе организиран във връзка с национал-
ните програми за повишаване на грамотността и 
осъществяването на приемственост между различните 
образователни степени. Четвъртокласниците четоха 
хумористична приказка по роли, а деветокласниците - 
митове за произхода на света. Всички заедно изгледаха 
интересно образователно филмче с хумористични еле-
менти и много се забавляваха. И докато се забавляваха, 
научиха и много нови неща за произхода на света 
според представите на древните гърци.    Таня Куртева

ОТКРИТ УРОК - ГРАМОТНОСТ И ПРИЕМСТВЕНОСТ

ДНИТЕ�НА�БОНЧЕВЦИ�-�ОТВОРЕНИ�КЪМ�СВЕТА
СЕДМИЦА НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Учениците от IIб клас посетиха на 18 ноември нов цех 
за производство на шивашки изделия с внос на 
материали от Гърция. Децата се запознаха отблизо с 
целия процес за изработване на една дреха. Видяха как 
от едно парче плат с помощта на една машина и с 
умението на човека се ражда дрехата. Докоснаха се до 
духа на предприемачеството и до бизнеса в действие.  
Разбраха, че да направиш успешен бизнес, трябва да 
рискуваш, като точно прецениш риска, трябва да 
вложиш не само пари, но и ум и сърце. Децата се 
убедиха, че предприемачеството е начин на мислене и 
култура на поведение, а стъпките към успеха включват 
и уменията да намираш общ език с работниците и парт-
ньорите, да изграждаш взаимоотношения на доверие и 
сътрудничество, да поемаш отговорност за постъпките 
си и да не се отказваш от мечтите си.        Нора Маслева

На 3 декември – Международния ден на хората с 
увреждания, Дневен център за деца с увреждания 
"Дъга" отбеляза своя осми рожден ден. 
Гости на празника бяха и децата от IVа клас на нашето 
училище с класен ръководител г-жа Мария Добрева, 
участващи в проекта”Довери ми се”. Денят беше много 
емоционален за тях, а за децата от "Дъга" – незабравим. 
Всички те заедно танцуваха, играха и се забавляваха 
като истински приятели. Учениците от IVа клас бяха 
подготвили и подаръци с послания за децата от 
Дневния център. Те им подариха усмивка с желанието 
да ги накарат тях, “невидимите деца” - да се почувстват 
значими, специални и обичани. 

Незабравима среща с арахнолога доц. д-р Стоян 
Лазаров проведоха първокласниците от нашето 
училище. 
Идеята за срещата дойде от родител, а г-жа 
Мария Раленекова веднага я прегърна и се зае с 
организацията й. 
Прочутият зоолог показа екзотични екземпляри, 
които обикновено всяват страх и ужас, но 
малчуганите бързо преодоляха страха си и дори 
се снимаха с тях. 
Известният панагюрец отглежда и дресира 
всякакви животни, с които е участвал в повече от 
40 филмови продукции у нас и в чужбина. 
Разказаното от госта предизвика истински 
възторг в очите на децата и много емоции.

ДЕНЯТ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

ЕДНА ЕКЗОТИЧНА СРЕЩА ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

„ПРОФЕСИЯТА НА МАМА, ПРОФЕСИЯТА НА ТАТКО”

По проект "Довери ми се" се проведоха спорт-
ни игри с ученици и родители. Надпреварата 
между Іа и Ів клас беше оспорвана и емоцио-
нална. 

СПОРТНИ ИГРИ

Така нарекоха своята дейност по проект 
„Довери ми се” учениците от ПИГ – ІV клас, 
с възпитател Гергана Милска. Родители и 
деца вложиха много фантазия и умения при 
аранжирането на плодовете. Естествено 
най-сладката част бе дегустацията.

ФАНТАЗИЯ ОТ ПЛОДОВЕ 

     Накрая малчуганите получиха              
заслужена почерпка, а родителите си 
тръгнаха с грамоти.

Б о н ч е в ц и 
п о д к р е п и х а 
инициативата на 
ЦОП "Зора" и се 
в к л ю ч и х а  в 
изработването 
на подаръци за 
Коледа, които ще 
б ъ д а т  р а з -
продадени  на 
благотворителен 
базар, организиран с цел да се помогне финансово на 
болно дете от общината. 

РАБОТИЛНИЦА НА ДЯДО КОЛЕДА – 
РАБОТИЛНИЦА НА ДОБРОТО

ДЕНЯТ 
НА ХОРАТА 

С УВРЕЖДАНИЯ



На 13-ти и 14-ти ноември в София се проведе 
конференция “Качествено образование за всяко дете. 
Ключови държавни политики и училищни практики”, 
организирана от фондация “Заедно в час” и подпомог-
ната от Европейската комисия, Световната банка и 
Forbes. От СОУ “Нешо Бончев” на конференцията 
присъстваха директорът Веска Барова и учителите по 
БЕЛ Милка Пискова и Пенка Пенева. За лектори, 
модератори и панелисти в отделните панели на 
конференцията бяха поканени известни личности от 
сферата на образованието, икономиката и политиката, 
от неправителствения сектор – Т. Наврачич /еврокоми-
сар по образование и култура/, Ев. Паунова /член на 
Европейския парламент/, Ив. Калфин /заместник 
министър-председател по демографската и социалната 
политика/, М. Конде /представител на УНИЦЕФ/, В. 
Левин /гл. икономист в Световна банка/, З. Русинова 
/зам.-министър на труда и соц. политика/, Кр. Чеми-

шанска /президент на Американската търговска камара 
в Б-я/, М. Ситек /директор на полския образователен 
институт/, В. Кастрева /зам.-министър на образование-
то и науката/, Р. Паренте /директор на лаборатория за 
образователни иновации/, Ан. Бейтс /директор на Ака-
демия Арк Елвин/ и др. Лекторите представиха светов-
ния опит и образователни тенденции и политики. Бяха 
обсъдени възможностите и перспективите, които зада-
ва Новият закон за предучилищно и училищно образо-
вание. Акцент беше поставен върху социално-емоцио-
налните умения на учениците и иновациите в класната 
стая за подобряване на резултатите в училище. 
Мултикултурността и образованието на деца от уязви-
ми общности бяха дискутирани сред присъстващите, 
които се обединиха около идеята за промяна на българ-
ското образование, за да може то да отговаря на 
потребностите на 21 век и да подпомага младите хора за 
предизвикателствата на бъдещето. 

ДО�ЛОНДОН�И�ОБРАТНО
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Нашият репортер в Лондон Силвия 
Кекова в поредния материал ще ни 
разкаже за учебните предмети и 
часове, за отзвука от терористичните 
атаки в  Англия и за  коледната 
атмосфера в английското училище.

Какви предмети изучаваш в английското училище?
Предметите, които изучавам, са почти същите като 
в България. Може би различните са природните науки 
(биология, физика, химия), които са един предмет. 
Изучаваме драма и религии. Имаме предмет граждан-
ско съзнание. Тази дисциплина разглежда човешките 
права и задължения, законите, тяхното развитие и 
преобразуване през годините. 
Интересни са кабинетите по музика, в които всеки 
ученик си има собствено електронно пиано, компютър 
и други музикални инструменти. Кабинетите по ИТ  
имат  врати, които  се отварят чрез сензорни карти, 

притежания на учителите, и бутонен механизъм, от 
вътрешната страна на вратата. В училището има 
около 100 кабинета, които включват класни стаи, 
различни клубове - за писане на домашни работи, за 
игри, за дизайн, библиотека, медицински кабинети, 
салони за изнасяне на презентации. 
Как преподават учителите при вас?
По всяка една учебна дисциплина учителите са двама, 
главен и второстепенен. Главният преподава урока 
чрез презентация, а учебници почти не се използват. 
Помощник-учителят следи за дисциплината.
Разкажи ни нещо интересно и различно, свързано 
със свободното време в училище!
Интересен в училище е обядът и начинът, по който е 
организиран. За да се избегнат неприятни ситуации, 
всеки един клас има определен ред при покупката на 
обяда си, като в различните дни от седмицата 
учениците от различни паралелки обядват в различно 

време, вмествайки се в едночасовото междучасие 
между 12,30 и 13,30. Реденето за обяд се извърша с 
помощта на учителите. Храната е здравословна и се 
плаща по банков път - посредством пръстов 
отпечатък. Всеки ученик има виртуална банкова 
сметка, която родителите захранват. 
Как се отразяват терористичните атентати на 
атмосферата в училище? 
Събитията около последните атентати нямат 
отзвук в училище. Темата се засяга единствено в 
часовете по гражданско съзнание. 
Усеща ли се духът на Коледа?
Духът на Коледа присъства единствено в библиотека-
та, която е подобаващо украсена. По случай 
настьпването на коледните празници бе организирано 
парти...
В следващия брой очаквайте още любопитни 
подробности от училищния живот в Англия.

За�английското�училище�разказва�Силвия�КековаДО�ЛОНДОН�И�ОБРАТНО

НОВИНИ

В съботния пети декември математиците от община 
Панагюрище не почиваха, а решаваха задачи. От 10 
часа в СОУ „Нешо Бончев“ стартира поредното ХХІV-
то издание на математическия турнир „Иван 
Салабашев“, организиран от Съюза на математиците в 
България, под егидата на МОН. 
101 ученици от нашата община от ІІ до ХІІ клас тази 
година мислиха над задачите в рамките на 120 минути. 
Според формата на турнира задачите от 1-ва до 10-та са 
с избираем отговор, който носи по 3 точки, а останалите 
имат свободен, оценяван с максималните 6 точки.
Състезателните работи на участниците ще бъдат 
проверени и оценени до 12 декември от математиците в 
нашето училище според критериите на турнира. За 
всички ученици ще има награди за участие, а за 
дванадесетокласниците отличното представяне на 
турнира означава и успешен приемен изпит за ВУЗ. 

Математически�турнир
�„Иван�Салабашев“

Участвахме�отново�

Тази година бончевци отбелязаха Международния ден 
за борба срещу СПИН с участие в конкурс под надслов 
„Различните лица на СПИНА”, организиран от 
комисията по здравно и екологично образование в 
училището. 
От 26-ти ноември до 3-ти декември всеки клас 
трябваше да обмисли, изработи и предаде в лекарския 
кабинет на училището своето отношение към страшна-
та болест във вид на рисунка, плакат, колаж, макет, стих, 
текст или в какъвто и да е друг формат на представяне. 
На 4-ти декември журито в състав г-жа Иванка 
Талева, г-жа Силвия Илчева и м.с. Таня Ильова 
определи класовете с най-атрактивно представяне на  
„лицето” на болестта. На І място се класира проектът на 
VІІІб клас, следван от VІІа и ІІІб кл. Индивидуална 
награда комисията присъди на Доника Донкова от ІІІа 
клас. В първия час на класа за декември всички ученици 
в СОУ “Нешо Бончев” дискутираха върху факти и 
изследвания за болестта СПИН и различните му лица в 
съвременния свят. 

Конкурс�на�здравна�тема
СПИН�–�различните�лица�

на�болестта
Приключи Европейската седмица за намаляване на 
отпадъците (ЕСНО 21-29 ноември). Това е общоевро-
пейска инициатива, залегнала и в програмата на 
РИОСВ-Пазарджик. Тя цели да насърчи дейностите за 
повишаване на осведомеността относно правилното 
управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насър-
чават различните публични органи, частни компании, 
гражданското общество, както и отделните граждани да 
се включат и допринесат за осъществяване на информа-
ционни кампании, дни за почистване и други дейности, 
свързани с намаляването на отпадъците. Както и през 
изминалите години, ЕСНО обхваща горещите теми на 
трите „R”:  намаляване на отпадъци (reduce), повторна 
употреба на продукти (reuse), рециклиране на мате-
риали (recycle). През настоящата година специален 
акцент бе поставен върху дематериализацията. 
По инициатива на екоклуба и неговите последователи в 
СОУ “Нешо Бончев“  бяха разпределени четири зони, в 
които учениците можеха да предадат старите вещи: VII 
кабинет в малката сграда, книжарницата в основната 
сграда, XX кабинет и I етаж.  Носейки стари батерии, 
мобилни телефони и пластмасови капачки бончевци се 
освободиха от ненужните вещи и помогнаха за 
опазването на природата и здравето на човека. 
          Станислава Захариева, Ани Кекова, Деляна Плачкова

Предаваме�стари�вещи,�
пазим�околната�среда

Качествено�образование�за�всяко�дете

Директорът на нашето училище Веска 
Барова и педагогическият съветник 
Илияна Александрова участваха във 
Втората национална педагогическа 
конференция  на  тема  „Работ а  с 
родителите“, която се проведе от 27 до 29 
ноември 2015г. в град Банско.
Конференцията е част от поредицата 
п ед а го г и ч е с к и  ко н ф е р е н ц и и  н а 
Ф о н д а ц и я  „ К У З М А Н О В “  з а 
„проблемните“ деца в училище. 
В  конференцият а  взеха  участие 
деветдесет и четири директори, учители, 
педагогически съветници, психолози, 
представители на местната власт (ресор 
образование) и възпитатели.

Г-жа Барова беше поканена като лектор, 
за да разкаже за работата с родителите в 
американските училища и да сподели 
опита си от посещението в САЩ по 
програмата “Академия за училищни 
лидери” на фондация “Америка за 
България”.  Пред нашия ве стник 
директорката сподели, че в Банско се е 
срещнала с много колеги и е видяла 
доста добри практики за работа с трудни 
деца и с родители. Към нашето училище 
е имало голям интерес от страна на 
другите директори,  участници в 
конференцията. Много от тях имат 
желание да посетят училището ни и 
отблизо да се запознаят с начина на 
работа тук. 

Работата�с�родителите�обсъдиха�
на�педагогическа�конференция

Планът на МОН за поетапно въвеждане 
на електронното обучение в средните 
училища за периода 2015 – 2017 г. е 
насочен към подобряване мотивацията 
на учениците в процеса на обучение чрез 
използване на иновативни методи, 
базирани на ИТ решения. В търсене на 
такива методи учителите от СОУ "Нешо 
Бончев" от няколко години ползват 
електронната среда за обучение Moodle. 
В края на ноември те се запознаха и с 
възможностите за работа с платформата 
Smart Classroom.Тя е проект на Samsung 
Electronics България в партньорство с 
Джуниър Ачийвмънт. Представлява уеб 
базирана платформа за интерактивно и 
колаборативно обучение за ученици и 
учители, която може да се използва както 

в клас, така и за самостоятелна работа 
вкъщи. В ролята на обучител за работа с 
новата платформа влезе главният учител 
в начален етап Пенка Дюлгярова, която 
е тренер към Джуниър Ачийвмънт, 
учител по ИТ и отдавна ползва различни 
дигитални технологии в ежедневната си 
работа в училище. 

В�търсене�на�иновативни�решения



Ученици от СОУ „Нешо Бончев” сфор-
мираха доброволчески клуб „Подари 
усмивка”. Той е част от голямата мрежа 
доброволчески клубове, организирани и 
подпомагани от фондация „Герои на 
времето”. Първата инициатива, която 
доброволците предприеха, е коледен 
базар. На 8 декември във фоайето на 
СОУ „Нешо Бончев”, по време на поред-
ната родителска среща, добро-волците 
се усмихваха и продаваха сладки. За 
много кратко време инициа-тивните 
младежи събраха сумата от 375 лв., която 
ще дарят на Христина Маврова и 
семейството й. Христина е в будна кома 
вече 8 години, а състоянието и изисква 

постоянни грижи, свързани с много 
разходи. Членовете на доброволческия 
клуб се надяват с дарението си да 
направят Коледата поне малко по-добра 
за Хриси и нейните родители. 
В доброволческия клуб на бончевци 
може да се включи всеки, който иска да 
помага на хора в нужда, да подобрява 
средата, в която живеем. Младежите 
трърдят, че се оглеждат и виждат 
усмивки и решения, а не проблеми. 
Обещават да организират различни 
инициативи, с които искат да направят 
хората щастливи. Можете да потърсите 
връзка с тях на Фейсбук страницата: 
„Подари усмивка“.           Ст. Захариева

Коледният�бал�на�бончевци
Младост,�дързост,�красота
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РОЖДЕНИЦИТЕ�ДА�ПОЧЕРПЯТ!

Детският състав на 
Ф К  „ О б о р и щ е ” 
з а в ъ р ш и  п ъ р в и я 
полусезон четвърти. 
В състава на лъв-
чет ат а  има  до ст а 
ученици от нашето 
училище. Те са Иван 
Иванов, Радостин 
Маслев, Стоян Зяп-
ков ,  Лу ка  Гу гов 

(Капитан), Краси Реджов, Светослав Маслев, 
Кристян и Димитър Димитрови, Иван Цветанков, 
Христо Маринов, Калин Демерджиев, Георги 
Р а д и вч е в ,  М и ха и л  Д а н ков ,  И в а н  Ку ков . 
Ръководеният от Пламен Славеев отбор направи много 
голям скок, защото e един от най-младите състави в 
първенството, като треньорът разчита на играчи, 
родени 2004 година. Въпреки това те направиха някои 
впечатляващи резултати като 12:1 срещу „Чико Бяга” и 
10:0 срещу Батак. През пролетта младежите ще излязат 
още по-амбицирани и надъхани в борбата за титлата, 
която съвсем не излежда мечта. Очаква ги среща с якия 
отбор на Хебър.                                          Стоян Зяпков

https://shtarkelovognezdo.wordpress.com/Информационен блог:

ЛЮБОПИТНО

2 ДЕКЕМВРИ

Симеон Новаков-ІІІб

Петър Терзийски-Хб

3 ДЕКЕМВРИ

Маргарита Баракова-Vб

Ени Гаджева-учител

4 ДЕКЕМВРИ

Теодора Чопаринова-ІХб

М. Проданова-учител

5 ДЕКЕМВРИ

Борис Йосифов-ІVа

Ива Чернирадева-VІІб

Силвена Василева-Хб

6 ДЕКЕМВРИ

Иван Цветанков-VІІІв

Лазар Савов-ХІІб

7 ДЕКЕМВРИ

Доника Карайлева-ІVб

Спас Нейков-VІІІа

8 ДЕКЕМВРИ

Красимир Янков-ІІІб

Мария Годжевъргова-Ха

Нонка Лютова-учител

9 ДЕКЕМВРИ

Марио Богоев-VІІб

Нора Маслева-VІІв

10 ДЕКЕМВРИ

Диман Куртев-VІа

Константин 

Карамаринов-VІв

Мария Гурбешлиева-VІв

Петър Шиеков-VІІІв

11 ДЕКЕМВРИ

Асен Янков-Іб

12 ДЕКЕМВРИ

Синтия Нешева-Іб

Дарина Метанова-ІІІб

Мартина Чамова-VІІІв

Джени Калпакова-ХІа

Дарияна Тинкова-ХІа

П. Керемидчиева-

възпитател

13 ДЕКЕМВРИ

Мартин Гешанов-ІХа

14 ДЕКЕМВРИ

Павел Дачкинов-ІХв

15 ДЕКЕМВРИ

Димитър Варадинов-VІІа

16 ДЕКЕМВРИ

Цветанка Андонова-Vб

Габриела Шкодрева-Хб

18 ДЕКЕМВРИ

Стелиана Узунова-Іб

19 ДЕКЕМВРИ

Игнасио Димитров-ІІб

Доника Джунова-Vв

20 ДЕКЕМВРИ

Георги Георгиев-Іа

Запрян Машонов-ІІІа

Джени Михайлова-VІІІб

Василий Найденов-VІІІб

Н. Брадистилова-VІІІв

Анг. Вангелова-учител

Иван Раков-шофьор

21 ДЕКЕМВРИ

Терислава Маринова-Vб

Кр. Димитров-VІІIв

Андреана Станева-ІХб

22 ДЕКЕМВРИ

Александър Маринов-ІІа

23 ДЕКЕМВРИ

Цветомира Фандъкова-Vв

Никола Дюлгеров-Ха

24 ДЕКЕМВРИ

Томи Брандийски-ІІб

Николай Гоешков-ІІв

25 ДЕКЕМВРИ

Александър Шишков-Vа

        26 ДЕКЕМВРИ

Никола Илчев-Vа

Маргарита Хаджийска-Хб

Теодор Немски-ХІб

28 ДЕКЕМВРИ

Глория Щрангова-ІІа

Нено Михов-ІІІв

29 ДЕКЕМВРИ

Деница Реджова-Vв

Татяна Куртева-VІІв

Йоана Герова-ХІа

30 ДЕКЕМВРИ

Михаела Стойковска-Іа

Мариела Стоилова-Vа

31 ДЕКЕМВРИ

Васил Касабов-ІVв

Инициатива�на�доброволците�от�“Подари�усмивка”

Малките�ни�футболисти

Коледният�бал�на�бончевци
Младост,�дързост,�красота
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