
 

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна, Брой 16, март, година 2019 

Поздравителен адрес  по случай празника на училището 
от г-жа Павлина Мандажиева 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ, 
  В този празничен ден имам удоволствието да ви поздравя с празника на 
училището, което на този ден чества 31 години от своето създаване. 
    Подготовката, която учениците получават, високите резултати от 
Националното външно оценяване, участието им в състезания и конкурси и на 
международно ниво и успешната реализация на младите хора след 
приключване на основното си образование, отреждат заслужено място на ОУ 
„Стоян Михайловски” в образователната общност. Успешната работа на екипи 
от училището в над 15 национални и международни проекти затвърди 
авторитета на училището и извън границите на България. 
    Уважаеми колеги, да си учител не е само професия, а призвание. В този 
празничен ден приемете моите най-искрени и сърдечни пожелания към вас. 
Нека успехите и постиженията на вашите ученици да са повод за радост и 
гордост. Продължавайте все така всеотдайно да поддържате огъня на 
познанието. Бъдете неизчерпаем източник  на мъдрост и опитност. Със своя 
авторитет увличайте младите учители към нелеката, но изключително 
благородна професия на учителя. Нека мисията, на която сте се посветили и 
която следвате неуморно, да се свързва винаги с успеха. 
   Скъпи ученици, бъдете целеустремени и любознателни. Покорявайте 
върховете на познанието стъпка по стъпка и никога не се отказвайте! 
Уважавайте и обичайте своите учители, вярвайте в тях! Техният висок 
професионализъм и вашата упоритост и дръзновение, са най-сигурната 
гаранция за вашия бъдещ успех. Преодолявайте заедно трудностите, за да ги 
превръщате в победи, защото вие сте бъдещето, в което аз вярвам. Където и 
да ви отнесат мечтите, обичайте България, пазете българските традиции, 
защото България е само една. 
    Уважаеми родители, най-доброто, което един родител може да направи за 
своето дете, е да инвестира в неговото образование. Инвестицията в знанието 



и целеустремеността на вашите деца са най-сигурната гаранция за тяхната 
бъдеща и успешна реализация в живота. 
     Нека заедно да пазим и съхраняваме българската духовност, да 
поддържаме огъня на знанието, да предаваме на идните поколения любовта 
си към България и множим успехите на училището си. 
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА 
Директор на ОУ „Стоян Михайловски”, Варна 
 
 

 
Първи учебен ден 

 
Празник на училището 



НАШИЯТ ПАТРОН 

Стоян Михайловски  
 

Стоян Николов Михайловски (1856-1927) евиден 
български писател, публицист и общественик, 
поет-философ и сатирик, майстор на баснята и 
епиграмата. Роден е в гр. Елена в семейството на 
Никола Ст. Михайловски. Първоначално учи в 
Търново, а през 1872 г. завършва Френския 
султански лицей "Галатасарай" в Цариград. От тези 
ранни години започва и литературната му дейност. 
След 1878 година Стоян Михайловски работи като 
адвокат и съдия в Свищов, в новообразуваното 
Княжество България. Член е на Свищовския 
съдебен съвет (1878 – 1879), главен редактор 
(1880) на вестник „Народний глас“ в Пловдив, 
Източна Румелия и началник на отделение в 
българското Министерство на външните работи 

(1880).Народен представител е в: 
III ВНС,   VIII ОНС.  XIII ОНС  
   На 15 май 1892 г. Стоян Михайловски - тогава учител по музика в Русе,  
написва стихотворението "Кирил и Методий", което същата година е 
отпечатано в списание "Мисъл" в Русе. То се превръща във всеучилищен химн 
и се изпълнява и до днес на тържествата по случай 24 май. 
 

 
Орелът и охлювът 

  Орелът кацнал на върха на едно дърво и зърнал там странно същество – 

малко и рогато. Царят на птиците се изненадал: „Какво ли е това създание?“. 

После го познал: „О, охлюв! Природата си е играла, като те е създала, дори 

черупка ти е дала. Кажи ми как дребно и слабо творение като теб стигна 
толкова високо?“. Охлювът отговорил: „С пълзене!“. 

Поука: Някои постигат целите си със сила и умение, а други – с труд и 

търпение.” 

 
 
 
 
 

 



НАШИТЕ ТАЛАНТИ 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МОЯТА ЛЮБИМА ДУМА” 

Моята любима дума 
  Моята любима дума е „моля”. 
  Думичката  „моля” е уникална, даже бих казала вълшебна. Произнеса ли я, 
всичко се случва лесно. Усещам усмивката на другите и добронамерено 
отношение. Обичам да я ползвам в своето ежедневие: „Моля, може ли да ми 
помогнете?”, „Моля, да ме извините!” 
  Да сме учтиви и уважителни е благородно. Това е израз на уважение към 
околните. 
  Моят призив е да използваме думичката „моля” по-често, за да може 
животът да бъде по-лесен и нашите лица да са винаги усмихнати. 

Емине Емурла Ахмед, 4б клас 
Моята любима дума 

    Всички имаме своя любима дума. Тя е израз на чувства, които изпитваме. 
„Обичам”, „липсваш ми”, „приятел”, „родина” са думи, които ни изпълват с 
любов, смирение, щастие и радост. За съжаление, все по-рядко ги 
употребяваме. Грабнати от сивото ежедневие, вглъбени в собствените си 
проблеми, хората забравят да напомнят, колко много обич и топлина могат да 
дадат.  Забравят, че на този свят, освен материални потребности имаме и 
духовни. Благодарение на милите думи правим някого щастлив. Миг 
внимание е равно на усмивка, мил жест или пролята от щастие сълза. 
     „Благодаря” е моята любима дума. Защо ли? Защото за мен благодарността 
е висша форма на внимание и толерантност-най-ценното и най-благородното 
нещо на този свят. Трябва да благодарим на родителите си, че ни има   и са 
винаги до нас; на приятелите си – за приятелското рамо; на родината-че ни 
възпитава в духа на Ботев и Левски; на учителите си – че ни правят хора. И ако 
по-често чуваме тази дума, то по-лесно ще преодоляваме несгодите в живота. 
Опитвам се да се различавам от другите и да изразявам благодарността си 
всеки път, когато получа нечие внимание. 

Виктория Георгиева, 4а клас 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Моята любима дума 
  Българският език е цветущ и уникален във всяко едно отношение. 
  Думите са разнообразни, благозвучни и важни за общуването между хората 
и взаимоотношенията им. Трябва да внимаваме как използваме словото, 
защото, ако кажем нещо грубо в яда си, може да нараним човека отсреща. 
Неслучайно една от многото български поговорки гласи: „Дълбока рана 
заздравява, лоша дума не се забравя”. 
   Колкото по-богат речник имаш, толкова по-добре ще умееш да защитаваш 
мнението си, да комуникираш на по-високо ниво и следователно да водиш 
пълноценен живот. 
   Не всеки има своя любима дума. За да имаш такава, тя трябва да е ценна за 
теб. Моята е „приятелство”. Смисълът, който се крие зад нея, е различен за 
всеки човек. 
   За мен истинският приятел е този, на когото можеш да се опреш в труден 
момент, който застава зад гърба ти и те подкрепя, въпреки всичко, радва се и 
тъжи заедно с теб. Да намериш такъв човек е много трудно. С него можеш да 
споделиш това, което те тревожи и не само. Той ще те изслуша, ще поеме част 
от мъката ти, ще ти помогне да се изправиш и да продължиш напред. 
Неслучайно има поговорка „Приятел в нужда се познава”. 
  „Приятелство” е любимата ми дума, защото добрите другари са хората, които 
правят живота ми смислен, забавен и разнообразен. Те са моето второ 
семейство. 
     Любимата дума на всеки човек е различна, тъй като всеки има своите 
индивидуални разбирания и ценности в живота. Най-важното е да се чувстваш 
удовлетворен, без значение какво или кой е причина за щастието ти. 
     Словото е безценно! Ако го използваш правилно, усмивката няма да слиза 
от лицето ти! 

Виктория Господинова, 7а клас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НАПРЕД! НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ!” 

 
„Напред! Науката е слънце!” 

 
  „Напред! Науката е слънце!”Този цитат от стихотворението на Стоян Михайловски 
остава актуален и до ден днешен. 
  Няма нищо по-ценно от това да можеш да четеш. „Без наука няма сполука” е българска 
поговорка, която също ни показва, колко е важно знанието. 
  Когато знаеш и можеш, ти се чувстваш като огрян от слънцето. Както слънцето събужда 
всички за нов живот, така и науката ни помага да бъдем умни. 
   Затова непрекъснато трябва да учим, за да можем да сбъднем мечтите си. Обществото 
непрекъснато се развива благодарение на науката. 
  Науката е бъдещето на човека! 

Емине Ахмед, 4б клас 

 
„Напред! Науката е слънце!” 

 
Науката-съвкупност от факти, открития и 
предположения. В нашия свят всеки ден научаваме 

нещо ново, както за  заобикалящия ни свят, така и за самите нас. Знанието е 
най-голямото богатство на човека. То ни обогатява морално, духовно и 
умствено. Всеки от нас започва своя път към знанието още от дете. Времето си 
тече, а ние сякаш неусетно преминаваме всяка една от фазите на израстването 
ни. И през всичкото това време осъзнаваме, че дори и цял живот да учим и 
опознаваме света, пак няма да успеем да научим всички уроци на живота. 
   Във всеки един от нас се крие поне по един талант, а целта на науката е да 
отключи вратите към знанията ни, които са заключени дълбоко в нас. И за да 
се осъществи това, ние хората сме тези, които трябва да се постараем да 
разгънем целия си потенциал, в онова което ни вълнува. Разбира се, много 
важна е и мотивацията, нещото което ще ни накара да продължим напред и 
ще ни доближи все повече до целта ни, докато не я стигнем. 
   Колкото до самите нас-ние не трябва да забравяме да се развиваме като 
личности, да използваме всичките си знания и да израстнем като хора 
усъвършенствали своя потенциал. Колкото и трудности да има по пътя ни, 
най-важен ще бъде винаги крайният резултат, когато с усмивка погледнем 
създаденото от нас. Стоейки в  онзи момент и осъзнавайки, че сме успели, 
разбирайки, че цялото това време не е пропиляно ние се чувстваме щастливи. 
Знанието и науката са нашето слънце. То ще грее над успехите ни. 
   Науката е съвременното средство за развитието на ума ни, но ние не бива да 
забравяме, че само от нас зависи, колко ще се извисим в това начинание. 

Никол Георгиева, 6б клас 



„Напред! Науката е слънце!” 
   Науката още е наричана знание, откритие, научни факти. Тя е едно от най-
големите открития на нашата планета. 
  Науката е голямо богатство. Знанието ни обогатява както морално и 
умствено, така и духовно. Помага ни да ставаме по-добри в 
усъвършенстването на нашите способности и таланти. 
   Още от малки ние поемаме по пътя на знанието и всеки ден научаваме нещо 
ново. Но колкото и да се опитваме, дори цял живот да се мъчим, ние никога 
няма да научим всичко. Знанието е като необятен океан. Не можеш да го 
преплуваш, но можеш да се гмурнеш в него и там да намериш своето място. 
   Стоян Михайловски неслучайно е написал „Напред!Науката е 
слънце!”Знанието е нашето слънце. То е нашата светлина, нашето пламъче за 
развитие. 
  Свързани с науката и знанието има много пословици, поговорки, 
притчи...Чувала съм много, но сега ще ви разкажа две: 
   В първата се разказва за три пеперуди, които разсъждавали за природата на 
огъня. Първата пеперуда се приближила до пламъка и установила, че той 
свети. Втората се приближила и разбрала, че той изгаря.А третата влязла в 
огъня и разбрала, каквото трябва, но не се върнала да го съобщи.Затова 
казват, че знаещият мълчи,а незнаещият говори. 
  А втората е: 
 Ученици спорели какво означават думите на Лао Дзъ: „Този, който знае, не 
говори, а този, който говори, не знае.” Когато пристигнал учителят, те го 
попитали какво означават тези думи. А той ги попитал дали те знаят как ухае 
розата. Всички знаели.Учителят предложил да разкажат, но всички мълчали. 
  Каква е връзката между тези притчи ли? Връзката е за науката и за знаещия 
човек. Получилият знание се лишава от възможността да го съобщава, затова 
знаещият мълчи, а говорещият не знае. Този, който е платил цената на 
познанието разбира, че не трябва да го захвърля с лека ръка. 
  Цената, която плащаме ние е ранното ставане, изпитите и многото домашни. 
Затова не трябва да пренебрегваме знанието. След време тази цена, която сме 
платили, ще ни възнагради двойно. 
  Чрез науката ние се развиваме, затова трябва да я ценим. Знанието е 
богатство и трябва да го пазим. 
 

Ивана Иванова, 6б клас 

 



 

Приключенията на Алиса в света на възрастните 

  Гъсеницата казала на Алиса, че ако отчупи парче от едната страна на гъбата 
и го изяде, ще порасне, а ако  отчупи от другата страна, ще се смали. Алиса 
била объркана и затова отчупила и от двете страни на гъбата. 
  Тя си помислила, че светът на възрастните е хубав,  защото те не ходели на 
училище, гледали телевизия до късно и си купували каквото си поискат. 
Тогава тя отхапала  от едното  парче и пораснала.Така попаднала в света на 
възрастните. Там хората все бързали, говорели по телефоните си, просто 
имали много грижи. Алиса също трябвало да поеме много отговорности.  
Този свят не и харесал и момичето поискало да стане отново дете. 
  Отхапала от другото парче и отново станала малка. Била щастлива  и  
непожелала никога да се върне там. 

Христина Здравкова, 3
а
 клас 

Сънят на сивото зайче 
   Сивото зайче заспало под един храст. Сънувало пролетна картина. 

Дърветата ронели цвят. По клоните кацали чудни птички. Прехвръквали 

пеперуди и шарени калинки. Пожелало си зайчето и то да прилича на 
пъстрите калинки. 

   Изведнъж невидима ръка го нашарила. Зайчето се почувствало много 

щастливо. 
  Внезапно към него се спуснал орел. После го подгонила една лисица. Ловец 

се прицелил с пушката си в него. 

  Тогава уплашеното зайче си пожелало да си върне сивото кожухче. 
  Когато се събудило, то разбрало, че всичко е било само сън. 

  Бъди себе си и се радвай на това, което имаш. 

Гергана Атанасова Христова,2
б 
клас 

1
а
 клас 



Дрехите не правят човека 
В различните държави има най-различни пословици и 
поговорки. Но с каква цел са създадени те? Всички ние знаем, 
че те ни насочват към правилното мислене. Те съпътстват 
хората от векове. Благодарение на тях се предава житейски 
опит. Те спомагат за националната идентичност на българския 
народ. 

   В българската народна култура има най-различни пословици и поговорки. 
Една от най-разпространените е „По дрехите посрещат, а по ума изпращат”. 
Тази поговорка е била и ще бъде най-актуалната, защото човек няма втори 
шанс да направи първо впечатление. 
  Хората невинаги са в крак с новите тенденции. Не всички хора се обличат 
модерно. Всеки има право да избира сам стила си и ние не можем да го 
съдим. 
   Ако видите на улицата човек облечен странно, това не означава, че не е 
умен. Помислете си! Ако вие искате да се облечете с по-различни дрехи, 
обаче не можете, защото постоянно ви се присмиват, как ще се почувствате? 
Чрез дрехите човек изразява вътрешния си свят. 
   Според мен тази поговорка е много правилна. Дори да знаем, че не трябва, 
винаги гледаме външния вид на човек и после съдим за разума му. 
   Преди всичко трябва да бъдем внимателни и толерантни, защото да съдим 
външния вид на човек, може да бъде много болезнено за него. Думите могат 
да нараняват повече от огнестрелна рана. 
   Не съдете хората по външния им вид. Първо ги опознайте! Но не 
забравяйте! Бъдете такива, каквито сте! Уважавайте себе си и другите, за да 
уважават и вас! 

Ивана Иванова, 6б клас  

Вълшебната пръчка 
   Имало едно време едно дете, което си играло с топка. То я изпуснало и  
тръгнало да я гони. Когато стигнало до нея намерило пръчка. Взело я и я 
размахало. От  нея захвърчали искри. Детето разбрало,че това е магическа 
пръчка, която изпълнява желания. То решило да  си пожелае две неща: 
първото било кула от сладолед, но от него започнало да го боли корема. 
Второто му желание било да има огромна плюшена играчка. Когато 
започнало да си играе с нея, тя го затиснала и едва се измъкнало. 
   Детето стигнало до извода, че първо трябва да помисли, преди да си 
пожелае нещо. 

Никол Димитрова,3в клас 
 



Зимата дойде! 
Дошло е време за пързалки, 
за снежните окопи и топки до тях,  
стрелба с отсрещния приятел 
и бързите шейни около тях! 
 
И зимата със свойте снежни бури 
пак носи свойта красота, 
защото и след бурята, 
ще има весела игра! 
 
А старците страхливо  
ще гледат тънкия ледец. 
И ще отпиват топъл чай, 
с вкусния медец! 

 
Ванеса Лозанова, 3в клас 

На училище 
На училище съм днес 
уча, пиша и играя 
без да спра! 
 
С приятелките ми добри 
и с момчетата игриви. 
Ритат топка, бягат и крещят, 
а ние тихички, добри играем 
нашите игри. 
 
Обаче, ако разиграем се сега 
става луда веселба. 
До небето викаме, крещим 
и в миг ще полетим! 
 

Йоана Вълчева, 3в клас 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



НАШИТЕ УСПЕХИ 

ПЪРВИ В ОБЛАСТНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ХАНДБАЛ V-VII КЛАС 
 

    През месец декември 2018 г. на Общинско първенство по хандбал за 
момчета V – VII клас отборът на ОУ „Стоян Михайловски” победи отборите на 
СУ „Найден Геров”, ОУ „Захари Стоянов” и ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, 
класирайки се на първо място и спечели право на участие в следващия кръг 
на Областното първенство. 

  На 26.03.2019 г. хандбалистите  от V – VII клас от ОУ „Стоян Михайловски“ 
отново показаха по-високо ниво на игра и безпроблемно победиха във 
всичките си срещи. Момчетата се класираха за следващия етап на зонално 
първенство. 

ЕКОФЕСТИВАЛ „ЗЛАТНА  ЕСЕН“ 
 

   Фестивалът „Златна есен“ се организира от ДПП „Златни пясъци“ вече 6 
години. Тази година той се проведе на 25 и 26 септември. Естелина Демирова 
от Ia клас и Мартин Стоянов от IV a клас участваха в категория „Музикални 
изяви“. Журито класира нашите представители на първо място. 

 

 
 



ПРОЕКТ  ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ  УРОЦИ 
 

    От 2017 г. училището работи по проект «Иновативни междупредметни 
уроци» на Европейската програма за образование, обучение, младежи и 
спорт «Еразъм». 
   Учители от   ОУ  “Стоян Михайловски“ гр. Варна взеха участие в обучителна 
среща, която се проведе от 10.03.2019 г. – 16.03.2019 г. в гр. Атина – Гърция.  
Представителите на ОУ  “Стоян Михайловски“ посетиха частното училище DES 
в гр. Атина. 
   В проведената обучителна среща  бяха представени иновативни методи на 
работа. Г-жа Добрева и г-жа Климентинова изнесоха урок на тема „Shapes and 
Art” в първи клас. 
   Екипът участва в няколко интересни семинара: „Променящата се 
перспектива за обучение” и  „DES и избягване от скучната класна стая”, 
„Иновативно преподаване на математика” и „Кодиране”. Учителите 
присъстваха в учебни часове, в които бяха демонстрирани иновативни 
методи на работа. Представителите на ОУ „Стоян Михайловски” се запознаха 
с иновативното обучение, използване на кодирането в познавателните игри 
при изучаването на математика, чужди езици  на ученици в подготвителна 
група и  начален етап. 
   Учители от всяка страна партньор  преподаваха в класни стаи по  
предварително избрана тема.  
Посетиха кметството на Вари-Вула-Вулиагмени и се срещнаха с кмета. 
Участието на екипа в проекта по програма „Еразъм+“  дава  възможност да 
бъдат осъществени заплануваните дейности и да се обмени опит с учители от 
различни страни. То допринася и за опознаване културата и бита на другите 
народи. 

 



                                                                      НОВИНИ 

                                                 ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

      От втория учебен срок са сформирани 14 групи  от 1 до 7 клас за 
занимания по интереси организирани в направления: математика, природни 
науки, дигитална креативност, технологии, гражданско образование, изкуства 
и култура, в зависимост от желанията на учениците. 
      Идеята е учениците да бъдат увлечени в дейности, свързани с математика, 
природни науки и с усвояването  на дигитални умения. Целта е да се 
подпомогне овладяването на ключови компетентности в тези области. Да се 
развива креативността, творческото мислене и спортните дейности извън 
общообразователната подготовка. Така ще се развият индивидуалните 
заложби на децата и ще се повиши интересът им към определено научно и 
творческо направление. 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО 
      Във връзка с участието на училищата в България  в  инициативата 
„Европейска седмица на програмирането“  на 18.10.2018 г. с  учениците от 3а, 
3б и 3в  клас се организираха демонстрации и практически упражнения по 
направление „Забавни дейности по програмиране“  в  средата Сode.org. 
Третокласниците се запознаха с блоковете за движения в четирите посоки, 
както и с  последователните действия при комбинираното  им използване. 
Чрез прилагане на игрови подходи  те  формираха умения за разчитане на 
код и откриване на грешки в него. Предложиха идеи за игра на открито, чрез 
които могат да упражняват своите знания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 
    На 22.10.2018г. в училищната библиотека на гости на първокласниците бяха 
приказни герои. Най-малките ученици представиха драматизация на 
приказката „Златното момиче“. 
    На 23.10.2018г. третокласниците играха и учиха думите заедно. Чрез 
дидактични игри,  съставяха думи, кръстословици, изречения и редиха  пъзел. 
   С учениците от шестите класове на 25.10.2018г.  се проведе състезание за 
най-добър четец, разказвач и актьорско майсторство „Прочети, разкажи и 
представи“. Публиката беше впечатлена от драматизациите и увлекателните 
разкази, а журито награди с грамоти всички участници. 
  Във връзка с Националната седмица на четенето – „Език свещен на моите 
деди“ на 26.10.2018г., ученици от 4 -7 клас представиха лично литературно 
творчество. 
   Валерия Маринова прочете откъс от  своята  авторска книжка „Приказка за 
елени“ и стихотворения на различна тематика.  Ученици от начален и 
прогимназиален етап  експонираха  изложба от илюстрации по произведения 
на български автори. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕЖДУНАРOДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 
   На 16.11.2018г. в ОУ „Стоян Михайловски“ беше проведена кампанията – 
„Подарък за дете в неравностойно положение“, с която учениците отбелязоха 
Международния ден на толерантността. 
  Ученици от всички класове дариха с радост книги, играчки, дрехи, които бяха 
предоставени в навечерието на Коледа на домовете за деца в неравностойно 
положение. 
   Учениците бяха удовлетворени и щастливи от извършеното добро дело. 

СПОРТЕН ПРАЗНИК 
     На 25.03.2019 година в  ОУ ,,Стоян Михайловски‘‘ се проведе спортен 
празник. В щафетни игри, народна топка, футбол, хандбал и баскетбол със 
спортен ентусиазъм се включиха учениците от  първи до шести клас. 
Седмокласниците премериха сили във волейболен мач. Победителите  в 
различните състезания получиха награди – купи и топки. На празника 
учениците се забавляваха и показаха своите спортни умения. 



31 ГОДИНИ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – ВАРНА 

 
ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО 

 
     На 25.03.2019г. в присъствието на много родители и гости учениците 
представиха своите таланти по време на концерт посветен на 31 години от 
основаването на ОУ „СтоянМихайловски”. 
   Празничните облекла, сценичните костюми, усмихнатите и щастливи детски 
лица повишиха настроението, което се усещаше на сцената и около нея. 
   В този празничен ден с награда „Ученик на годината” бяха удостоени: 
Теодор Маринов от 4а клас за цялостна дейност и отличен успех, Виктория 
Господинова от 7а клас за цялостна дейност и отличен успех, Симеон Христов 
и Бисер Христов от 7б клас в направление Музикално и артистично 
майсторство и отличен успех. 
    Г-жа Даниела Георгиева, заместник-директор по учебната дейност, награди 
ученици отличили се в конкурси и състезания. 
 

 

 

 


