
Откриване на учебната  2021/2022г. в ОУ „Райна Княгиня“  

 

На 15.09.2021г. бе открита тържествено новата учебна 2021-2022 г. в двора на училището  само 

за учениците от I и V клас поради пандемичната обстановка в страната.  Въпреки ситуацията 

вълнението на присъстващите бе голямо, настроението приповдигнато. Дворът бе пълен с цветя и с 

усмихнати деца. Най-развълнувани бяха най-малките ученици, които с нетърпение чакаха да прекрачат 

училищния праг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие към тях и към присъстващите отправи Теменужка Тошева, временно изпълняващ  

длъжността директор. С топли думи тя се обърна към най-малките и им пожела да са успешни в 

училище, да се спокойни и щастливи, да вървят уверено в света на  знанието. 

 

 

 



С празнична програма бе открита учебна та година. След първия звънец 110 първокласници 

влязоха за първи път в училище. Родителите изчакваха децата си навън. 

 

 

 

Учениците от II, III, IV, VI и VII клас влязоха в класните си стаи по предварително изготвен 

график. Празнично украсеното училище посрещна за новата година 894 ученици. 

Поздравителни адреси по случай новата учебна година се получиха от Здравко Димитров, Кмет 

на Община Пловдив, Стоян Алексиев, Кмет на район „Северен“, Пловдив, Антоанета Пакова, 

Началник на РУО, Пловдив, Тинка Балабанова, Директор на ОУ „Стоян Михайловски“, Пловдив, 

Екипа на ОРАК Дигитална учителска академия, Ирена Анастасова, Председател на Комисията по 

образованието и науката в 46-то Народно събрание на РП България, д-р Елеонора Лилова, Председател 

ДАЗД. 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Национален конкурс "Златна есен - плодовете на есента" - 

Севлиево 21 

октомври  2021г. 

През месец октомври 2021 година се проведе Национален конкурс 

"Златна есен - плодовете на есента", град Севлиево. 

Конкурсът е организиран от Министерство на образованието и 

науката, Национална агенция на децата, Община Севлиево и ЦПЛР - Детски 

комплекс "Й. Йовков". 

Темата на  конкурса е представяне на България като държава с 

традиции в отглеждането на земеделски култури и прибирането им.  

Ученици от ОУ "Райна Княгиня" взеха участие в Осемнадесетия 

национален конкурс "Златна есен - плодовете на есента" - Севлиево 21.в 

област  изобразително изкуство и литературни творби. 

Нашето училище бе наградено от журито и организаторите  с Диплом 

за участие и отлично представяне. 

 Сертификат за високи педагогически и художествено-творчески 

постижения получи  Петя Динкова - преподавател по български език и 

литература. 

 

 

 

 

 
 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 

 

 

 



 

Международен конкурс "Аз обичам Черно море" 

октомври  2021г. 

През месец октомври 2021г. в град Несебър се проведе Международен 

конкурс "Аз обичам Черно море". 

Конкурсът е организиран от Министерство на образованието и 

науката, Община Несебър, Национален Дворец на децата и Общински 

детски комплекс  и се проведе през месец октомври.  

Темата на  конкурса е привличане на вниманието на младите хора към 

красотата на Черно море и крайбрежието и  провокиране на активно 

екологично поведение.  

Ученици от ОУ "Райна Княгиня" взеха участие в Международен 

конкурс "Аз обичам Черно море". 

Призови места за рисунки спечелиха Весела Атанасова - III-то място, 

Даная Найденова - IV-то място.  

Грамоти за участие получиха Лилия Пенева, Ния Балтова, Габриела 

Генова, Нелина Петрова, Кристияна Маркова, Румяна Чучулска, Мария 

Хаджигеоргиева.  

 С Грамота за  подготовката  на учениците е наградена Ани Георгиева 

- учител по изобразително изкуство. 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Национален конкурс "Приказни истории с БНР - Бургас" 

На 01.10.2021 година се проведе заключителен етап на  конкурса на БНР 

- гр Бургас "Приказни истории с БНР - Бургас". Това е конкурс, който се 

провежда за пета поредна година. Ученици от цялата страна на възраст от 5 до 

18 години създават приказни истории. Целта на конкурса  е да стимулира 

четенето и интереса на децата към книгите, като ги провокира сами да 

измислят историите, които искат да откриват между кориците.  Превръща ги в 

творци и писатели. 

Тази година в конкурса взеха участие повече от 20 училища от различни 

населени места в страната - от Пловдив, Перник, Шумен, Варна, Тутракан, 

Елин Пелин и др. Учениците от 2д клас с класен ръководител  Мария Петрова  

заслужиха грамоти и  награди със своите произведения. Дара Палева спечели 

второ място с "Катеричката Шуши и вятърът". Отличени бяха Никола Ламбрев  

за  произведението  "Пътешествие до Антарктида", Симона Доминова за "През 

ключалката на замъка", Тодор Цанев за "Прасчо и Духчо се сприятеляват"  

Както всяка година най-добрите творби се включват в сборник с 

приказни истории. В книжката тази година влизат 70 истории на деца, 

разделени в 7 раздела. Има приказки за животни, както и за магии, за 

вълшебства, за щедри и добри сърца,  морски небивалици и фантастични 

истории, приказки за най-малките.  

 В раздел  "Какво ни разказа вятърът?" са включени приказните истории, 

написани на второкласниците  от ОУ "Райна Княгиня"-Пловдив.  

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



 

Конкурс за рисунка  

„Ключът към щастието е да мечтаете,  

ключът към успеха е да превърнете мечтите си в реалност!“ 

 

месец ноември 2021г. 

 

Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ с Превантивно-информационен 

център /ПИЦ/ - Пловдив, организираха провеждането на онлайн конкурс за рисунка, под 

мото: „Ключът към щастието е да мечтаете, ключът към успеха е да превърнете мечтите си 

в реалност!“. 

Василена Маргаритова от II д клас спечели II място и получи грамота и награда. Със 

своята творба Василена мотивира позитивно съучениците си да мечтаят, да преследват 

мечтите си и да ги превръщат в реалност. 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Математически турнир "Иван Салабашев" 

месец декември 

На 05.12.2021 година се проведе ежегодният Коледен математически 

турнир "Иван Салабашев".  

Математическият турнир "Иван Салабашев" се организира от Съюза 

на математиците в гр. Стара Загора. От десет години състезанието се 

провежда в множество  региони на страната и поради атрактивния характер 

на предлаганите задачи, той е едно от най-популярните състезания по 

математика за ученици от 1.  до 12.  клас в България. 

В математическата надпревара взеха участие ученици от ОУ "Райна 

Княгиня". 

 Магдалена Ангелова от II в клас спечели златен медал, а Ради 

Аврамов от II г клас - сребърен медал. 

Учители са Славка Джурджева и Катя Дардова. 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Зимен кръг – „Математика без граници“ 

декември  2021г. 

 

„Математика без граници" е международен математически турнир, в 

който участват ученици на възраст от 7 до 18 години, разпределени в 9 

възрастови групи в множество държави в Европа и света. През 2021г. турнирът 

в България се провежда в 3 дистанционни кръга и финал.  

В зимния кръг на състезанието успешно се представиха и класираха 

ученици от втори, трети, четвърти и шести клас: 

Магдалена Ангелова, IIв клас - бронзов медал. Учител - Славка 

Джурджева. 

Александра Буцева II б клас - сребърен медал и Стилиян Бушев II б клас 

- сребърен медал. Учител е Нина Иванова. 

Симона Дикарло III б - бронзов медал и Ваньо Стефанов III б клас - 

бронзов медал. Учител е Нели Гешева. 

Петър Тугов III в  и Петър Атанасовски  III в - сребърен медал. Учител е 

Дафинка Гарова. 

Весела Атанасова  VI е клас - бронзов медал. Учител е Мария Динкова. 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Мисли зелено, събирай разделно 

 

Конкурсът на тема „Мисли зелено, събирай разделно“, проведен през 

месец декември 2021г., е посветен на Европейската седмица за намаляване на 

отпадъците. От постъпилите над 300 рисунки на ученици от 1 до 12 клас, 

авторитетното жури излъчи шестима победители и определи още 24 

поощрителни награди. 

Конкурсът се организира от Община Пловдив, съвместно с 

организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД и 

„Екопак“ АД, които осигуриха всички награди. Той има за цел да поощри 

отговорното отношение на подрастващите към опазване на природата и да 

насърчи „зеленото“ мислене. 

В Дома на културата „Борис Христов“ се откри  изложба с рисунки на 

наградените участници. Анести Тимчев, зам.-кмет по екология, и Пламен 

Панов, зам.-кмет по култура, и представители на „Булекопак“ АД и „Екопак“ 

АД  връчиха наградите на победителите.  

Сред отличените са и възпитаниците на ОУ „Райна Княгиня“. За своите 

оригинални творби,  носещи силно послание за чист и зелен град и за един 

хармоничен свят, бяха наградени с поощрителни награди учениците: 

1. Никол Гендузова – 2 кл.  

2. Димана Троева – 2 кл. 

3. Виктория Аргилашка – 7 кл. 

 

 

 
 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Ученически артконкурс по случай 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците 

 

По случай Европейската седмица за намаляване на отпадъците 

Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив обяви ученически 

конкурс за изработване на произведения от рециклирани материали. Над 100 

участници с почти 200 творби се включиха в обявения конкурс. Участваха  

цели класове,  училищни екоклубове, отделни ученици. Най-активни от ОУ 

"Райна Княгиня" бяха учениците 2 „д“ клас. За създаването на своите 

произведения участниците използваха пластмасови, стъклени, хартиени и дори 

хранителни отпадъци, стари или ненужни вещи, както и много фантазия и 

творчество. Младите творци снимаха своите произведения и позираха с тях, а 

след това изпратиха артистичните кадри в екоинспекцията, придружени с 

описание.  

Изработените предмети и макети от разнообразни отпадъчни материали 

показват една от многото възможности, чрез които може да се даде нов живот 

на отпадъците от домакинството, превръщайки ги в красиви изделия. От 

създаденото се вижда радостта от творчеството и вдъхновението в очите на 

децата. 

Всички участници получиха грамота за достойно участие в конкурса и за 

демонстрирана отговорност към околната среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:  

Теменужка Тошева 



                  Областен кръг на олимпиади 2021/2022 година 

Ученически олимпиади се провеждат всяка учебна година в 

съответствие с утвърдените от министъра на образованието и науката 

графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални 

състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в 

чуждестранните училища на територията на Република България. 

През учебната 2021/2022г. през месеците декември-януари се проведе 

общинският кръг на ученическите олимпиади в съответствие с регламента 

на всеки един предмет. След доброто представяне на учениците по всички 

предмети имаше класирани за следващия етап.  

През февруари-март беше областният кръг, на който учениците от ОУ 

"Райна Княгиня" се представиха много достойно и постигнаха  престижни 

резултати: 

 Изключителен успех бе постигнат на олимпиадата по математика - с 

максимален брой от 20 точки Георги Якубов от IV в клас зае първо 

място в област Пловдив. Същият е сред тримата класирани за 

национален кръг. Класен ръководител е Весислава Милева. 

 За Национален кръг на състезанието "Ключът на музиката" са 

класирани учениците - Мартин Тилев- Vа клас, Дарина Цветкова - V 

б клас и Тодор Ранчев - VI д клас. Учител е Димитринка 

Трендафилова. 

 На олимпиадата по БЕЛ високи резултати и близо до максималния 

брой от 30 точки получиха учениците, както следва: 

Габриела Николова,    клас - 28 точки,  

Естел Танева  -  VIа клас 27 - точки   

Мартина Балева,   клас - 27 точки. 

Учители по БЕЛ са Жореса Манолова и Ивелина Кърнева. 

 На областния кръг на олимпиадата по география отлично се представи 

Мартин Мараджиев от 6а клас. Учител е Анна Панчева. 

 С високо постижение на олимпиадата по История и цивилизации е 

Мартин Тилев от Vа клас. Учител е Зоя Стефанова. 

 В проведеното Национално състезание по Компютърно моделиране 

отлично се представиха учениците от IV клас Димитър Митов, 

Теодора Георгиева и Кирил Манолов. Ръководители са Лучка Гьочева 

и Нели Гешева. 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

  



Математическото състезание „Българско кенгуру “   

 

 

На 05.02.2022 г. се проведе Математическото състезание „Българско 

кенгуру “ за ученици от I до VII клас.  

Повече от 260 ученици участваха в състезанието.  То е за ученици от 1 

до 7 клас и се организира  за първи път по инициатива на 5-то ОУ "Иван Вазов", 

София със съдействието на Сдружение “Европейско кенгуру”. 

Весела Атанасова от 6е постигна  максимален брой точки и бе наградена 

със сертификат за своето успешно участие. 

Учител е Мария Динкова. 

 

  

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Отбелязване на 149 години от гибелта на Васил Левски 

 

На 19 февруари 2022 година точно в 12 часа ученици от цялата страна 

рецитираха едновременно стихотворението на Христо Ботев "Обесването на 

Васил Левски". 

Инициативата, подкрепена от МОН, е по идея на СУ "Паисий 

Хилендарски", Пловдив.  Включиха се повече от 23 000 ученици, като всяко 

учебно заведение направи видео за общия електронен портал на кампанията 

www.149-levski.bg, достъпен за всички. 

Учениците от начален етап  на ОУ "Райна Княгиня" участваха масово  -  

повече от 400 ученици рецитираха вдъхновено стиховете на Ботев в двора на 

училището. Децата държаха портрети на Апостола и развяваха български 

знамена. В знак на почит към делото учениците от 3 клас бяха нарисували 

еднометров цветен лик на Васил Левски, който издигаха гордо над главите си. 

 

 

Учениците от прогимназиален етап също се присъединиха масово към 

инициативата, но по класове от стаите си. В рецитала се включиха и  

обучаващите се онлайн паралелки от 5 и 6 клас.  Изключително емоционално 



бе изпълнението на 7 г клас, по време на което те държаха пред себе си 

портрета на Дякона.  

 

 

 

В 7 а клас, освен изпълнението на Ботевото стихотворение, прозвуча и 

това на Йоана Цветкова. Момичето прочете пред съучениците си написаните 

от нея четиристишия по повод 149 години от гибелта на Дякона 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 

 

 

 



Дванадесетото национално състезание по спелуване на английски език 

Spelling Bee 

На 24.02.2022г. се проведе училищният кръг на Дванадесетото 

национално състезание по спелуване на английски език Spelling Bee.  

Състезанието се организира от Фондация “Корпус за образование и 

развитие - КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство с Фондация 

„Америка за България”,  Посолството на САЩ и Министерството на 

образованието и науката. Тази година над 3000 ученици на възраст до 14 

години се състезаваха в 209 училища в страната. Целта на състезанието е да 

повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да 

подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. 

В училищната надпревара участваха 23 деца, които се състезаваха в 8 

кръга. Учениците се подготвяха по предварителен списък от  500 думи още от 

началото на месец ноември. На състезанието участниците спелуваха (от англ. 

spelling), т. е. произнасяха буква по буква различни думи на английски език.  

Симеон Николов от 5а клас се класира на първо място, а Александър 

Царев от 6а клас - на второ място. Двамата ученици ще представят училището 

ни на 26.03.2022г. на регионалния кръг. 

В подготовката на учениците участваха учителите по английски език 

Мария Троева, Диана Георгиева, Силви Рогачева, Милена Стоянова. 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Открит урок "Фолклорен обреден календар" - Сватба 

На 25.02.2022 година в мултифункционалната зала на ОУ „Райна 

Княгиня“, част от училищния STEM център, се проведе Открит урок по музика 

"Фолклорен обреден календар" - Сватба. 

 Българският сватбен обичай бе пресъздаден от учениците от 7 д клас и 

тяхната преподавателка по музика Мая Йорданова. Седмокласниците сами си 

бяха написали сценария, издирили подробности за ритуала, разпределили 

ролите. 

За часа по музика сцената в залата бе преобразена в автентичния за 

времето стил с китеници и тъкани черги, а на стената бе закачено и кандило с 

образа на Богородица. Децата донесоха престилки и други аксесоари, които 

пазят техните баби и дядовци. Облечени в тракийски носии, учениците 

пресътвориха народния обичай. Всички ученици от класа имаха роля и бяха 

ангажирани на сцената като сватбари, кумове, роднини, приятели на 

младоженците и др. Присъстващите станаха свидетели на приготвянето на 

булката и годеника, на забулването, венчавката, посрещането на младото 

семейство от свекър и свекърва, дори на сключването на църковен брак от 

попа. Сватбената церемония приключи с право хоро, което момчетата и 

момичетата изиграха под звуците на „Полегнала е Гергана“, както подобава на 

сватба. 

Гости на празника бяха доц. Цветанка Коловска – ръководител катедра 

“Музикална педагогика и дирижиране” от Академията за музикално, танцово 

и изобразително изкуство и експертът по изкуства в Регионалното управление 

на образованието-Пловдив Нели Спасова. Впечатлени от удоволствието, с 

което децата изпълняват поставеното задание, те им пожелаха музиката винаги 

да е част от живота им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 





Защо искам да се върна присъствено в клас? 

Национален конкурс 2022 

 

Учениците от ГЦОУД – 3 б, в клас от ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив с 

учител Галина Дингилева спечелиха първо място в Националния конкурс „Защо 

искам да се върна присъствено в клас?“, организиран от „Акварел“ ООД. Те се 

класираха на почетното място в първа възрастова група I-IV клас, в раздел 

„Рисунка“  след оспорвано съревнование и сериозна конкуренция в два кръга и 

сред стотици детски рисунки от цяла България. 

    Наградата от фирмата - организатор е оборудване на класна стая с 26 

ученически маси с вградено Приложение SD Умен чин, 26 стола, учителско бюро 

и стол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунката, с която пребориха конкурентите си представя необятния свят 

на училищния живот, който очаква децата, когато прекрачат прага на класната 

стая. Нашите ученици приеха изпълнението ѝ като поредния групов проект и 

сами решиха след обсъждане и дискусия със своята преподавателка и помежду 

си какво да включва рисунката. Всички вложиха художествените си умения, за 

да изпълнят оригинални идеи. 

 



Преди да преминат към творческия процес, децата от групата няколко дни 

са провели  дискусии, в които всеки е споделил какво най-много му е липсвало 

от училищния живот, докато са учили дистанционно. Повечето са единодушни, 

че най-голяма е липсата на живия контакт със съучениците и чувството за 

значимост, което им дава любимото училище. Така се раждат три рисунки – две 

индивидуални  и една групова, с които децата от ГЦОУД се включват в конкурса. 

Всяка от тях авторите озаглавяват по различен начин.  

 

 

Днес, децата и учителката им  г-жа  

Дингилева, споделят вълнението, което са 

изпитали по време на конкурса. Ценна за тях 

е не е толкова гордостта от победата сред 

стотици рисунки, а чувството на обединение.  

 

 

 

 

Че след високото отличие "мечтите и крилата им са пораснали“, смята 

Галина Дингилева и е удовлетворена от най-важната мисия, която изпълнява 

училището – да вдъхновява 

децата. 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Деветото национално състезание „Pearson Competition”. 

месец март 2022г. 

На 02.03 в ОУ "Райна Княгиня" се проведе първи /училищен/ кръг на  

Деветото национално състезание „Pearson Competition”. Състезанието се 

организира за осми път от издателство PEARSON България специално за 

членовете на Общността „Пиърсън училища в България”. 

То цели да запознае учениците със специфики от формата на 

международните изпити Pearson Test of English, създавайки условия за изграждане 

на критерии за оценка на постигнатите резултати, и развивайки нагласа и умения 

за полагане на изпит за получаване на сертификат. Всички участници в 

състезанието  получават сертификат за участие, а тези с най-високи резултати се 

удостояват и  с предметни награди. Учителите, които са подготвили отличилите 

се участници, също получават предметни награди. 

Явиха се общо 106 ученици от 3 до 7 клас. Максималният брой точки за 

всички нива е 80 точки.  

Класираните за втори кръг ученици са: 

 Категория Firstwords /3 клас/: 

1. Мариела Юлианова Кунева - 3а клас - 78т 

2. Мартин Манчев Цветански - 3д клас -  78т 

3. Светлозар Костадинов Петров - 3в клас - 78т 

4. Вяра Христова Христова - 3в клас - 78т 

 Категория Springboard /4 и 5 клас/: 

1. Вяра Руменова Скръчкова - 5б клас - 78т 

2. Александър Николай Ришев - 5б клас - 78т 

3. Александър Валериев Гуйгов - 5а клас - 78т 

4. Кристалина Добрева Лилова - 4б клас - 78т 

5. Константин Георгиев Ташев - 4б клас - 78т 

 Категория Quickmarch /6 клас /: 

1. Стефани Аби Хатар - 6б клас - 78т 

 Категория Breakthrough /7клас/: 

1. Христина Димитрова Христова - 7в клас - 80т 

2. Александра Александрова Александрова - 7б клас - 80т 

Учители са Милена Стоянова, Силви Рогачева, Диана Георгиева, Мария Троева. 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Национален конкурс 

"Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ" 

месец март 

 

През месец март се проведе  Пети национален конкурс "Ще обичам аз 

от сърце таз земя и тоз народ". 

Конкурсът е посветен на живота и делото на Петко Р. Славейков и е 

организиран от Второ ОУ - гр. Стара Загора със съдействието на Община 

Стара Загора. Целта е многоаспектното обхващане на темата за  българските 

ценности, дух и култура. Насърчава младите хора да ги пазят в условията на 

световната глобализация. Провежда се в пет категории - стихотворение, есе, 

рисунка, мултимедийна презентация и фотография. 

Традиция е за учениците от ОУ "Райна Княгиня" да участват и печелят 

призови места в този конкурс.  

Алекс Магдаленова Стоянова VII б спечели първо място в Категория 

есе V-VII клас с творбата си „Световното гражданство или световната 

чуждост“ 

Мария Кирилова Минчева от VII г клас бе отличена с второ място  в 

категория фотография V -VII клас  с творбата си "Етър". 

 

Учители са Петя Динкова и Мария Гаджева. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национален конкурс за малки философи "Малкият принц" 

месец март 

 Националният конкурс за малки философи “Малкият принц”  - с. 

Селановци, обл. Враца, е организиран и се провежда по  Националния 

календар за дейности на МОН. 

Целта на конкурса е да се даде възможност за творческа изява на 

нестандартната детска философска мисъл, провокирана от вечната мъдрост 

на „Малкият принц”,  произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери. 

 Рая Атанасова от пети в клас спечели второ място. Учител е Мария 

Гаджева. 

С грамота за трето място е Никол Желязкова от пети а клас с учител 

Ивелина Кърнева. 

 

 

     

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 

 

 

 

 



 

Състезание по английски език АЛИАНС КОНТЕСТ 

месец март 2022г. 

 

На 20.03.2022г. се проведе за единадесета година състезание по английски език 

АЛИАНС КОНТЕСТ. То се провежда съгласно формата и изискванията на 

международно-признати изпити по английски език за деца и цели запознаване и 

популяризиране на изпитния формат. 

Организира се от езиков център Евро-Алианс в Пловдив. Състезанието дава 

възможност да се проверят езиковите знания на участниците, които ще бъдат оценени по 

стандартите на Европейската езикова рамка. 

Участниците решават тест, който е интригуващ и забавен за децата.  Включени са 

и аудио материали за слушане към тестовите задачи. 

Калина Митрева от 3г клас, с класен ръководител Мария Кирилова, зае 2-ро място 

в състезанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Спортен празник 

месец април 2022г. 

 

На 27 април 2022 година се проведе традиционният вече ежегоден 

Спортен празник. Тази година бяха проведени множество разнообразни 

спортни дейности и разнообразни инициативи. 

Учениците от начален етап на ОУ "Райна Княгиня" осъществиха  

спортните изяви на територията на училището заедно със своите класни 

ръководители, преподаватели по ФВС и аниматори, които се погрижиха за 

атрактивното и забавно провеждане на упражнения, състезания и забавни 

игри. 

Прогимназиален етап избра да посети културни и природни обекти. 

Учениците от пети и шести клас посетиха Епископската базилика на 

Филипопол, от която останаха изключително впечатлени и развълнувани. 

Седмокласниците заедно с класните си ръководители станаха 

наблюдатели с бинокъл и зрителна тръба  на биоразнообразието по река 

Марица и изслушаха лекция за защитените видове по поречието й, 

интересно поднесена от представители на сдружение "Зелени Балкани". 

Всички ученици и учители оцениха изключително високо 

проведените инициативи, необходимостта от спорта на открито и 

физическата активност. 

 

      

  

Директор: 

Теменужка Тошева 



 

 



 



Регионално състезание по спелуване на английски език Spelling Bee 

месец март 

На 26.03.2022г. в ОУ „Княз Александър I", гр. Пловдив се проведе регионалното 

състезание по спелуване на английски език Spelling Bee с участието на Симеон Николов от 

5а клас и Александър Царев от 6а клас от ОУ "Райна Княгиня", гр. Пловдив. Учениците се 

състезаваха в две отделни части на състезанието, като всяка част включваше по 31 ученици 

от различни населени места. Александър Царев участва в първата част, в която се 

съревноваваше срещу ученици от областта, класирали се на второ място на училищните 

състезания, а Симеон Николов участва във втората част заедно с ученици, класирали се на 

първо място на училищните състезания. 

Регламентът на състезанието включваше: 

Първи етап – 8 кръга, в които участниците получават дума за спелуване от списъка с 

познатите думи. Втори етап –  4 кръга, в които останалите участници получават дума на 

български език, която трябва да преведат на английски език така, че да е подходяща за 

попълване на дадено от диктора изречение  и да я спелуват.Трети етап – кръгове с непознати 

думи. 

Александър Царев стигна до шести кръг, а Симеон Николов до девети кръг, с което 

зае седмо место на регионалното състезание. И двамата ученици  показаха не само отлични 

знания по английски език, но и упоритост, постоянство и голямо желание за победа. Двамата 

възпитаници на ОУ „Райна Княгиня”, гр. Пловдив се представиха достойно и получиха 

грамоти и поощрителни награди. 

Учители: Мария Троева и Силви Рогачева 

  

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Национален ученически литературен конкурс с международно 

участие 

„НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ 

месец май 

Организатор на конкурса е XI ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора, 

със съдействието на Регионално управление на образованието – Стара 

Загора, Община Стара Загора и музей „Литературна Стара Загора". 

Конкурсът цели да добие големи мащаби и да намери достойно място в 

културния календар.  

Утвърждаването му като  ежегоден форум цели разрастване на 

проявата, която да се превърне в извор на вдъхновение за младите хора в 

България, и  в благородна надпревара на деца и юноши навсякъде, където е 

живо българското самосъзнание. Популяризирането  на личността и делото 

на Николай Лилиев —  поет, преводач, драматург и театрален деец, е 

мисията на инициативата. Откриването и насърчаването на младите таланти 

ще им даде простор и изява. 

 В категория V-VII клас за есе с произведението си "Блянове в 

просъница" от ОУ"Райна Княгиня" получи Виктория Валериева Кехайова 

от 7 д клас. 

Учител е Мария Гаджева. 

 

   

Директор: 

Теменужка Тошева 



ХХ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "БОГ Е ЛЮБОВ" 

месец април 

 

 

На 05 април 2022г.  се проведе първият етап на Националния конкурс 

„Бог е любов“. Ученици от ОУ "Райна Княгиня" за пореден път спечелиха 

призови места. 

На първо място в категорията  за рисунка  в Първа възрастова група 

са класирани ученичките от ІІд клас Ивайла Ботева и Елица Даскалова. 

Второ място получава Рая Цветанова от ІІд, а третото е за Гергана Цветкова 

от ІІд . 

Във Втора възрастова група, категория за рисунка, първото място 

заемат Ива Добрева и Диана Добрева от ІVа клас. 

Ивайла Ботева и Елица Даскалова продължават участието си на 

Националния етап. Да им пожелаем успех! 

Учители са Мария Петрова и Божанка Панайотова. 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Младежки фестивал на изкуствата "Млада синя Земя" 

месец април 

  През месец април 2022г. се състоя 12-тото издание на фестивала за 

младежко творчество "Млада синя Земя" 2022 г.. Организатор е 

Природонаучният музей в Пловдив. 

Тази година конкурсът има поставена тема „Животът и мирът на 

нашата планета“. Участниците  са разделени на възрастови групи (до 10 

години и над 10 години) и се оценяват от специализирано жури. 

Творбите на участващите в категория „Изобразително изкуство“ ще 

бъдат изложени в сградата на музея по време на събитието и ще останат за 

двуседмичен период. 

Учениците от IIд клас на ОУ "Райна Княгиня" взеха активно участие 

и съответно получиха грамоти: Ивайла Ботева, Елица Даскалова, Василена 

Маргаритова, Симона Доминова, Дара Палева, Тодор Цанев, Владислав 

Панайотов, Тихомир Димитров, Мая Ангелова, Анелия Сивакова, а Мила 

Якубова получи поощрителна грамота. 

Учител е Мария Петрова. 

  

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Литературен конкурс 

месец април 

 

През месец април 2022 година в град Пловдив за поредна година се 

проведе литературен конкурс, организиран от СУ „Христо Г. Данов“, 

подкрепен от РУО  - Пловдив, на тема „Ако всичко на света е безсмислено, 

какво ни пречи да си измислим някакъв смисъл?“ 

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и 

индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на 

талантливите деца, творческата  и лична позиция в областта на 

художественото слово. 

През месец май бе обявено класирането – Теа Драгомирова Портева 

от IV б клас на ОУ "Райна Княгиня" спечели II- ро място в първа възрастова 

група за проза със своя приказка. Наградена бе с грамота. 

 

Учител е Десислава Манева. 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Празник на буквите 

месец април 

Традиция в ОУ "Райна Княгиня" е всяка година да се провежда 

Празник на буквите, на който малките първокласници отбелязват  

усвояването на българската азбука.  

И тази година, през месец април 2022г. в няколко поредни дни се 

проведоха вълнуващи тържества по повод раздялата с буквара и 

ограмотяването на учениците от 1. клас.  

Празникът  протече  под мотото "Вече сме грамотни"  в конферентната 

зала на 3-ти етаж, част от STEM- центъра на ОУ „Райна Княгиня“ 

Залата беше празнично украсена с балони,  децата носеха 

предварително изработени корони, цветя и други украшения, на които бяха 

изписани буквите от азбуката. Пред своите родители и гости 

първокласниците демонстрираха своите умения на добри математици, 

артисти, и певци. С вълнение и ентусиазъм рецитираха стихове, пяха песни,  

превъплътиха се в приказни герои във вълшебна гора на Знанието. 

Развълнувани от събитието, оганизирано от класните ръководители - 

г-жа Мариана Кувенджиева, Стела Чалмова, Елена Димитрова, Евелина 

Васева и Мария Панева, учениците обещаха да продължат да се учат и да 

постигат успехи. 

  

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Пролетен  кръг – „Математика без граници“ 

май  2022г. 

 

„Математика без граници" е международен математически турнир, в 

който участват ученици на възраст от 7 до 18 години, разпределени в 9 

възрастови групи и в множество държави в Европа и света. През 2021/2022г. 

турнирът в България се провежда в 3 дистанционни кръга и финал.  

В проведения Пролетен кръг учениците от ОУ"Райна Княгиня" отново 

спечелиха медали.  

Магдалена Атгелова, IIв се класира на първо място и получи златен 

медал. 

Симона Дикарло, IIIб е с  бронзов медал, а Ваньо Стефанов, IIIб - със 

сребърен медал. 

Учители са Славка Джурджева и Нели Гешева. 

 

 
 

 
 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Състезание по БЕЛ и Математика за 7.клас 

 

месец май 2022г. 

 

На 17.04.2022г. се проведе състезание по български език и 

литература и математика, организирано от Частно училище "Дружба" - 

гр. Пловдив.  В него участваха ученици от цялата страна, които през 

настоящата 2021/2022 учебна година са в 7. клас. 

Тестовите задачи бяха върху материала, изучаван до 7. клас 

включително - 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по 

математика. Времето за решаване на теста беше по регламент  - 120 

минути. 

          

Седмокласниците от ОУ"Райна Княгиня" Даниел Веселинов 

Димитров - 7д и Даниела Недялкова Тончева - 7 д клас се класираха на 

пето и на шесто място в страната и съответно на трето и на четвърто 

място в Пловдив.  

И двамата получиха грамоти и материални  награди.   

 

Учители на седмокласничката са Мария Гаджева по БЕЛ  и 

Красимира Чеканова по математика. 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



 

Почетни отличия 

месец май 2022г. 

И през тази учебна година по традиция Община Пловдив отличи 

тридесет учители и директори на училища за значителен принос в 

образованието. Наградите бяха  гласувани на  сесия на Общинския съвет 

на 27 октомври 2021г. Ковид пандемията обаче възпрепятства 

организирането на церемония, затова отличията бяха връчени на 

градското честване на 24 май 2022г. 

Шестнадесет директори на общински и държавни учебни 

заведения и преподаватели, допринесли за развитието на образованието, 

бяха удостоени с Почетна значка на Пловдив, а четиринадесет млади 

учители,  проявили изключителна активност и новаторство в 

образователния процес, получиха  грамота и парична премия. 

Почетна значка на Пловдив от ОУ "Райна Княгиня" получи Ани 

Георгиева, учител по изобразително изкуство.  

С грамота и парична награда бе отличена Боряна Илкова, учител 

по физическо възпитание и спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



XVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “БЪЛГАРИЯ В СЪРЦАТА И 

МЕЧТИТЕ НИ” 

месец май 

 

За ХVІ път град Шумен е домакин на Националния конкурс „България 

в сърцата и мечтите ни“. Той се провежда в два раздела: литературни творби 

и рисунки. Право на участие имат  деца и юноши на възраст до 14 години в 

категориите литературна творба (приказка, разказ, есе, стихотворение) и 

рисунка. 

Конкурсът дава възможност за изява на ученическото  творчество, на 

детския талант и въображение, да изразят отношение към родината. 

Мария Георгиева Абрашева от 7 д клас  на ОУ"Райна Княгиня" получи 

поощрителна награда за участието си в раздел "Поезия" със 

стихотворението си „Обичам те, Българийо, родино мила“.  

Учител е Мария Гаджева - БЕЛ. 

 

               

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Ден на таланта 

месец юни 

 

  На 01 юни по случай Деня на детето в ОУ "Райна Княгиня" се проведе  

Ден на таланта. Празникът премина при изключително силен интерес, 

голямо вълнение и истинско удовлетворение за участниците и зрителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварително бяха регистрирани желаещите да покажат умения и 

талант в различни области - пеене, спортна и художествена гимнастика, 

танци, свирене на различни музикални инструменти, рецитация, изява на 

лично творчество, с предварително зададен конкурсен характер. В 

надпреварата участваха 35 надарени ученици, които спечелиха сърцата на 

публиката.  

Оценяването бе направено от жури в състав: 

1. Жореса Манолова - заместник  директор по учебната дейност, 

2. Петя Петкова  - педагогически съветник, 

3. Мирослав Велев - учител по ФВС, 

4. Димитринка Трендафилова - учител по музика 

5. Маргарита Таскова, 6д клас - член на Ученическия съвет 

6. Теодор Гайдаров, 6а клас - член на Ученическия съвет 

 

 
 



След талантливото представяне на всички, журито присъди точки на 

всекиго от участниците, а решаващото гласуване за първо, второ и трето 

място беше в ръцете на публиката. По предварително изготвения регламент, 

при равен брой точки, фаворитите се определят с аплодисментите на 

публиката. Така след изключително оспорвано първенство победители 

станаха Даниела Тончева от 7д със съчетанието си по художествена 

гимнастика, която получи златен медал, и Вокална група "Детски мечти", 

наградена с купа за първото място.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второ място заеха Ванеса Кутрянова и Ивелина Велчева от 2г клас в 

област аеробика и Михаела Варева, 6в клас - художествена гимнастика. 

Трето място завоюваха групата Чикас Дел Мамбо с модерни танци и 

Александра Налджиева от 5а клас с рецитацията на поемата „Хайдути“ от 

Хр. Ботев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безспорният талант на участниците завладя сърцата на ученици, 

учители, родители и гости. 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 


