
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Тема на броя: Олимпиади и състезания 

ул. Христо Чернопеев“, № 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

 

С всяко издание на е-вестника на 

Пето СОУ „Георги Измирлиев“  се 

стремим да отразим успехите на 

нашите ученици, да споделим техните 

таланти и да ви информираме за 

различните дейности в училище! 

 

 

 

Компютърна рисунка на тема 

„Весел карнавал“ на Милен Методиев 

от I б клас за националното състезание 

по информационни технологии ИТ 

Знайко. В състезанието взеха участие 

още 25 ученици от I до VIIклас, с 

изработка на рисунки и презентации. 
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 На 12 април 2014 г. ученици, които участваха миналата година по проект 

„УСПЕХ“, посетиха историческия комплекс Цари Мали град, който се намира 

близо до с. Белчин.  

Комплексът е старо тракийско средище. Построена е железница, която 

взима от ниската част на местността посетителите и ги придвижва до върха, 

където се намира тракийската крепост и още 4 музея, между които и църква, и 

атракционни кътове.  

За един ден учениците от проект „УСПЕХ“ имаха възможност да 

се докоснат до българската история на живо и да поиграят на открито 

сред природата. За тях това беше един ден, изпълнен с познания и ден 

за отдих и забавления на открито.  

ЕКСКУРЗИЯ ДО ЦАРИ МАЛИ ГРАД, 

СЕЛО БЕЛЧИН

 

Пътепис 



 

 

Националносъстезаниепобългарскиезикилитература 
Резултати на учениците класирали се за II кръг на 

националното състезание „Любословие“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от V клас 

кв. „Вароша“ през ноември 

Йоана Иванова и Божена 

Кряскова от клуб „Аз-

фотографът“ 

Конкурс за учениците от трети и 
четвърти клас  

„Моето писмо до Дядо Коледа“ 

Първо място – Симеона Кротева – IV а  
Второ място – Ана-Мария Миладинова- IV а 

Трето място – Славина Тенева – IIIа 
 

II клас 

1. Димитър Велчев 

2. Дарина Деливерска 

3. Анджелина Спасова 

4. Петя Левунлиева 

IIIклас 

1. Йоана Христова 

IVклас 

1. Симеона Кротева 

2. Лилиан Джонева 

3. Константин Давчев 

4. Соня Стоименова 

Vклас 

1. Поля Какалова 

2. Антон Станоев 

VIIклас 

5. Венислав Чаев 

6. Ивана Зашева 

7. Любослава Аспарухова 

8. Антон Зашев 

9. Никол Чимева 

Информация за втори кръг 
 
Националният кръг на състезанието по 
български език и литература, организирано от 
СУФ „Любословие”, ще се проведе на 25 
февруари 2015 г. без такса за участие. До 
националния кръг се допускат само ученици, 
преминали успешно състезанието на 26 ноември 
2014 г.  

 
 
Организация на състезанието: 

 Не е необходимо изпращането на заявки за участие. 
  
 Тестовете за състезанието ще бъдат изпратени до 9 

ч. на 25 февруари 2015 г. на предоставените от 
училищата електронни адреси. 

  
 Втори кръг се  провежда в училището от което са 

класираните. 
  
 Форматът на националния кръг на състезанието по 

български език и литература, организирано от СУФ 
„Любословие”, няма да се различава от познатия Ви 
формат на предишните състезания. Тестовете ще 
включват въпроси само върху учебния материал, 
който учениците трябва да са взели до средата на 
месец февруари. 

  
 Тестовете на участниците трябва да бъдат 

изпратени на СУФ „Любословие” в срок до 28 
февруари 2015 г./дата на изпращане/ 

  
 Резултатите ще бъдат обявени до 20 март 2015 г. на 

сайта на СУФ „Любословие”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Резултати от Общинските кръгове по 

география и икономика и математика 

Vклас 

3. Александра Александрова – 77 т. 

4. Диана Христова – 74 т. 

5. Поля Какалова – 71 т. 

6. Антон Станоев – 70 т. 

Резултати на 

учениците, класирали 

се за областния кръг 

на олимпиадата по 

география и 

икономика: 

Областният кръг на олимпиадата по география и икономикаще се проведе 

на 02.02.2015 г от 14.00 ч.  

Пети клас 

1.Александра Александрова – 77 т. 
2.Диана Христова – 73 т. 
3.Поля Какалова – 71 т. 
4.Антон Стоилов – 70 т. 

Шести клас 

1. Божидара Стоева – 86 т. 

2. Илияна Джабирова – 85 т. 

3. Анна Кадурина - 73 т. 

Шести клас 

4. Габриела Христова – 73 т. 

5. Кирил Димитров – 66 т. 

Седми клас 

1. Венислав Чаев – 72 т. 

2. Стела Тренчева – 72 т. 

3. Никол Чимева – 70 т. 

4. Любослава Аспарухова – 68 т. 

 

Резултати от олимпиадата по 

математика 

Румен Атанасов от IV клас се класира за 

областния кръг на олимпиадата по математика с 

максимален брой 21 точки. 


