
 

През учебната 2014/2015 г. ученици от 

първи до седми клас  се включиха в 

националното състезание по информационни 

технологии и се представиха отлично на първия 

кръг. С най-добър резултат е петокласничката 

Поля Какалова - първо място с 950 т. (от 

максимални 1000 т.). На пето място са Бойко 

Крекманов с 900 т. от I б клас и Йоана 

Христова с 895 т. от III б клас. Учениците, които 

също продължават на областния кръг са:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

VСОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“, № 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

РУБРИКИ: 

ИТ Знайко 

Резултати от състезанието 

„Клюът на музиката“ 

EnglishProjects 

Олимпиади по български 

език и литератураи 

история и цивилизация 

Читателска щафета 

Тема на броя: Национални състезания 

Национално състезание по 

информационни технологии  

„ИТ Знайко“ 

1. Милен Методиев –745 т. - I б клас 

2.  Петър Трифонов – 730 т. - II а клас 

3.  Димитър Велчев –700 т. - II a клас 

4.  Михаела Петрова – 720 т. - III б клас 

5.  Дарина Бреньовска – 630 т. - IV б клас 

6.  Божидар Ангелов – 540 т. -VII а клас 
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Резултати от състезанието “Ключът на музиката“ 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Христова 75,0 
Лили Кочаркова 74,0 
Йордан Димов 74,0 
Радина Икономова 73,0 
Лъчезар Димитров 73,0 
Поля Какалова 72,0 
Антон  Станоев 72,0 

Симеона Кротева 81,0 
Антоана Филчева 75,0 
Моника Шерланева 75,0 
Десислава Бачева 74,0 
Силвия Бърдарова 74,0 
Ана-Мария Миладинова 72,0 
Александър Кръстев 72,0 

Илияна Джабирова 88,0 
Ивана Иванова 82,0 
Анна Кадурина 78,0 
Цветелина Гогова 78,0 
Йоана Пазвантова 76,0 
Илона Иванова 76,0 
Габриела Христова 74,0 
Божидара Георгиева 72,0 
Йоан Христов 72,0 
Деси Терзийска 72,0 

Областният кръг на състезанието „Ключът на музиката” ще се проведе на 

20.02.2015 г. от 10.00 ч. 

За трета поредна година ученици от 

Пето СОУ „Георги Измирлиев”участват в 

националното състезание „Ключът на 

музиката“. 

„Ключът на музиката“ е  състезание 

по музика за ученици от IV, V и VI клас. 

Организира се от Министерството на 

образованието и науката и се провежда в 

три кръга. Състезанието създава условия 

за изява на всички да участват в 

конкурентна среда. Решаването на задачи 

предполага свободно боравене с основни 

понятия от музиката.Освен тях се 

оценяват и проявените творчески 

способности. 

Класирани ученици за областния кръг на 

състезанието и техните резултати: 

 

 

 

Четвърти клас 

Шести клас 

Пети клас 



 

 

 
 

 

Ученици от Vклас имаха за домашна 

работа по английски език да направят 

проект на тема-

MylifeasaPizza!.Трябваше да разкажат 

за своето ежедневие и да направят кръг под 

формата на пица, в който да посочат по 

колко време и какво правят през деня. 

Всички ученици се справиха много добре 

съсзадачата и показаха разнообразни и 

интересни  идеи. Някои бяха сами 

нарисували картини, други бяха 

отпечатали изображения от итернет, след 

което ги бяха оцветили. Накрая направиха 

класация за най-добрите проекти, които 

могат да се видят на 1 етаж на 

училището. Наградените са: 

 

 

 

 

 

   

 

Project- My life as a Pizza!  

Първо място – Александра 

Ал. Александрова 

Второ място – Поля 

Василева Какалова 

Трето място – Изабела 

Георгиева 

Трето място – Изабела 

Руменова Георгиева 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински кръг на олимпиадата по 

български език и литература 

Петокласниците Лъчезар Димитров и 

Михаела Митова се класираха за 

областния кръг по български език и 

литература, който ще се проведе 

на22.02.2015 г. от 9:00 часа. 

 Общински кръг на олимпиадата по 

история и цивилизация 

Резултати на класираните ученици за 

областния кръг на олимпиадата по история и 

цивилизация. 
 

V клас – Лъчезар Димитров – 77 т. 
 
 

VI клас – Илияна Джамбирова – 92 т. 
- Цветелина Гогова – 80 т. 

 
 

VII клас – Венислав Чаев – 88 т. 
- Никол Чимева – 86 т. 
- Любослава Аспарухова – 80 т. 

 

 

 

Областният кръг по история и цивилизация ще се 

проведе на 14.02.2015 г. от 14:00 часа. 



 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Преслава  Сеганова 

Теодора Пенкова 

Елена Деянска 

Йоана Христова 

Лора Чимева 

Светослав  Иванов 

Дарина Деливерска 

Стефани Бандутова 

Ана-Мария Атанасова 

Йоана Мишкова 

Анна Кадурина 

Поля Какалова 

Антон Стоилов 

Елеонора Тичева 

Ученици от VСОУ за четвърта 

поредна година се включиха в 

националната читателска щафета, в 

която трябваше да прочетат три книги по 

избор от поредиците „Приключенията на 

Минерва Минт“, „Детективите Агата и 

Лари“ и „Сам Силвър, тайният пират“. 

След прочита трябваше да попълнят 

формуляр и да отговорят на три 

въпроса, свързани с книгите, за да 

докажат, че наистина са прочели 

книгите. За награда учениците получиха 

грамоти и значки „Супер читател“ с 

героите от поредицата. 

 

Национална читателска щафета 

Втори клас 

Трети клас 

Пети клас 
Шести клас 

Втори клас 


