
Откриване на учебната 2022/2023г. в ОУ „Райна Княгиня“ 

 

   На 15.09.2022г. от 9.00 ч. бе открита тържествено новата учебна 2022-2023 г. в 

двора на училището.  Училищният двор бе изпълнен с ученици, родители, учители и 

гости.  

 

                       

 

 Най-развълнувани бяха най-малките ученици, които с нетърпение чакаха да 

прекрачат училищния праг. Под празничния надпис „Добре дошли“ приветствие към 

всички присъстващи отправи г-жа Теменужка Тошева, временно изпълняващ 

длъжността директор. Тя изтъкна значимостта на датата 15-и септември в българския 

празничен календар и пожела на учениците да са търпеливи, упорити и трудолюбиви, 

защото всеки нов ден в училище ще ги направи по-знаещи и по-можещи. 

 



   Приветствие към множеството отправи и г-н Виргин Кацаров – Председател на 

Обществения съвет към ОУ „Райна княгиня“, гр. Пловдив. 

   Празничната програма включваше песни и танци на изявени ученици, изпълнения 

на мажоретния състав и клуб за народни танци . Дворът на училището по традиция бе 

украсен с рисунки на ученици и балони. 

   

   

 След първия звънец 113 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг.  

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Европейски ден без жертви на пътя 

   „Дните на безопасността на пътя“ е кампания на  ROADPOL, чиято цел е да се намали 

броят на загиналите на пътя, който за цяла Европа е 70 на ден, до нула поне за един ден.      

Инициативата се провежда през  периода 16 – 22 септември 2022 г., като 21 септември е 

обявен за „Европейски ден без жертви на пътя“. 

   Учениците от ОУ „Райна Княгиня“ се включиха в инициативата чрез разнообразни 

дейности.  

   Децата от III в клас с класен ръководител Славка Джурджева проведохa час, посветен 

на безопасността на пътя. Te написаха своите обещания от сайта   

www.roadpolsafetydays.eu/. Прочетоха ги заедно и ги коментирахa. Участваха 21 

ученици. 

         

   Учениците от III д клас гледаха видеа от сайта на Държавна агенция "Безопасност на 

движенията по пътищата" и проведоха дискусия по темата с класния ръководител Мария 

Петрова. 

 

 



   В ГЦОУД – IV в клас учениците проведоха беседа за безопасното поведение на пътя, 

изработиха арт надпис с мотото на кампанията „Остани жив! Пази живота!“ и заснеха 

кратък клип със същия призив. Участваха 18 ученици. 

 

  В Vа клас часът на класа беше посветен на темата. Участваха 24 ученици, които се 

запознаха с учебния филм "Безопасно движение по пътищата" и проведоха дискусия. 

Класен ръководител е Петя Динкова. 

 

   В час на класа в VI б клас се изпълни образователно мероприятие за безопасността на 

пътя, с помощта на предоставените информационни материали. Участниците са 25 

ученици. Класен ръководител е Мая Йорданова. 

   Под мотото на кампанията "Остани жив! Пази живота!" Павлина Грозева - 

преподавател по БДП проведе обсъждане по темата с ученици във възрастова група 10-

12 години. Представи се презентация с информационно-образователен характер и с 

мотото на кампания от Мадлен Георгиева ученичка от 6г клас, допълнено с реален анализ 

на пътни ситуации и изводи за поведение на пътя, умения за правилно планиране на 

поведението на основата на наблюдение на средата и прогнозиране развитието на 

ситуациите при отчитане на специфичните фактори. 

  Дните за безопасността на пътя за Република България – 2022 г. се провеждат под 

патронажа на министъра на вътрешните работи. 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 





 Скейтбордът, ролерите и скутерите 

(тротинетки) са много приятен начин за 

придвижване. За сметка на това те не 

са безопасни. Те са нестабилни и 

могат да бъдат заплаха както за този, 

който ги управлява, така и за околните. 

Многократно по-опасни са, ако ги 

управлява неопитен човек.





 Поради това се препоръчва 

скейтборд, ролери и тротинетки да се 

карат в паркове и градини и никога по 

улицата. Трябва да се избягват много 

оживените места и да се внимава за 

другите пешеходци, особено за малки 

деца и възрастни хора.





 Да се движат от вътрешната част на тротоара, 
възможно по-далеч от платното за движение.

 За улици без тротоар – да се движат плътно 
вляво, срещу движението на насрещните 
автомобили.

 Когато пресичат – първо да се огледат наляво, 
после надясно и по средата на улицата пак 
наляво.

 Да преминават по пешеходна пътека винаги с 
внимание и след като са се огледали, въпреки 
че са с предимство.

 Да не тичат докато пресичат улицата!

 Да не излизат внезапно на уличното платно!

 Да не пресичат между паркирани коли и пред 
спрял на спирка автобус.



 На пътя животът е 

с предимство!

 Пази 

семейството си 

на пътя!

 Остани жив! Пази 

живота!





Единадесети мемориален турнир "Тодор Ненов" 

 

   БК "Марица-Кършияка-2012“ отбеляза ХІ мемориален турнир в памет на 

пловдивския треньор Тодор Ненов на 25.09.2022 г. В спортното събитие се играха три 

мача при подрастващите.  

   Празникът се проведе на Младежкия център в СК "Пловдив“, на който 

присъстваха много от нашите изтъкнати баскетболисти, специалисти и деятели. През 

2017 г. мемориалът прие ново име - "Ден на треньора“, който се отбелязва само в 

Пловдив. 

   Борис Дженев от III г клас, с треньор Димитър Хорозов, взе участие с отбора си 

и спечели медал в благотворителния турнир. 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски 

език 

 

      На 06.10.2022г. (четвъртък) се проведе училищен кръг на Национално състезание за 

речеви и комуникативни умения на английски език. Състезанието е включено в графика за 

провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2022/2023 

година, утвърден със Заповед №РД09-4059/30.08.2022г. на Министъра на образованието и 

науката. 

 

    От ОУ "Райна Княгиня" участваха шестима ученици, които попадат в първа 

възрастова група (от VI до VIII клас). Това са: Александър Гуйгов, Даная Петрова и Мартин 

Тилев от VI а клас, Вяра Скръчкова от VI б клас, Ангел Тонев от VI в клас и Алекс Диев от 

VII б клас. 

     Мотото на състезанието за тази учебна година е The Earth without ART is just “Eh”. 

   Състезанието се провежда в два модула: 

1. Учениците предварително подготвят устно представяне по тема, формулирна от самите 

тях и вписваща се в мотото на състезанието. Време за представяне - до 5 мин. 

2. Свободен разговор с членовете на журито. Време за представяне -до 10 мин. 

 

    За следващия етап се класира Мартин Тилев от VI а клас със 144 точки от общо 165.  

На проведения на 21.10.2022г. в ЕГ„Пловдив“ областен кръг шестокласникът се състезава с 

ученици от VII и VIII клас и зае второ място във възрастовата си група със 139 точки. 

 

   Учители са Мария Черкезова-Троева, Милена Стоянова и Силви Рогачева 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Международен турнир по спортна аеробика 

 

   Пловдив бе домакин на традиционния международен турнир по спортна 

аеробика за деца, юноши и девойки, мъже и жени Plovdiv Cup Aerobics Open от 7 до 9 

октомври 2022 година. Изданието е включено в календара на Международната 

федерация по гимнастика (ФИГ). То се проведе в Палата номер 6 на Международен 

панаир – Пловдив и в него участваха над 500 участници от 21 държави. 

   Турнирът се провежда съвместно с Община Пловдив и Съюз по аеробика 

България. 

   Ванеса Кутрянова, ученичка от III г клас,  заедно с отбора си, участва в турнира. 

Момичетата грабнаха бронзовите медали и се класираха на балканиадата, която ще се 

проведе в Турция. 

   Класен ръководител е Катя Дардова. 

                        

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Oнлайн математическо състезание – есен 

 

   Даниела Кушлева от 1.а клас спечели златен медал и грамота от онлайн 

математическо състезание  – есен, което се проведе на  08.10 – 09.10.2022 година. 

Организатор  на състезанието е   Easy math - учебна платформа по математика, 

предназначена за деца от 1 до 4 клас. 

   Класен ръководител на Даниела е Божанка Панайотова. 

                           

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Национален турнир „Млади надежди“ 

 

     На 23.10.2022 година в зала „Строител“ , гр. Пловдив се проведе Националният 

турнир по аеробика „Млади надежди“. 

    Габриела Ковачева от 2.г клас участва в състезанието във възрастова група 

седем-осемгодишни и заедно със съотборниците си извоюва второ място и сребърен 

медал. 

   Класен ръководител на Габриела е Евелина Васева. 

 

 

 

                                   

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Есенен спортен празник 2022 

   На 28.10.2022 година на спортните площадки в ОУ „Райна Княгиня“ се проведе 

есенен спортен празник. Учениците от I до VII клас се включиха в разнообразни 

отборни игри и демонстрираха физически умения и желание за победа. Дворът на 

училището бе изпълнен с ентусиазъм и радостни викове.  

   Най-малките ученици от I и II клас премериха сили в щафетни игри, а децата от 

III и IV клас участваха в състезание по народна топка. По-големите ученици от V, VI и 

VII клас показаха умения в дисциплините топка над въже и футбол. 

    В края на празника най-добрите класове в съответните дисциплини получиха 

заслужени отличия. Грамотите и наградите бяха връчени официално от Теменужка 

Тошева, Директор на ОУ „Райна Княгиня“. 

                   

   Класирането за първи клас (щафетни игри): 

Първо място : I г клас 

Второ място : I д клас 

 

Класирането за втори клас (щафетни игри): 

Първо място: II а клас 

Второ място: II в клас 

 

Класирането за трети клас (народна топка): 

Първо място: III б клас  

Второ място: III г клас 

 

Класирането за четвърти клас (народна топка): 

Първо място: IV а клас 

Второ място: IV б клас 

 



 

Класирането за пети клас (футбол и топка над въже): 

Първо място: V г клас (футбол) и V г клас (топка над въже) 

Второ място: V в клас (футбол) и V б клас (топка над въже) 

 

Класирането за шести клас (футбол и топка над въже): 

Първо място: VI а клас (футбол) и VI в клас (топка над въже) 

Второ място: VI б клас (футбол) и VI д клас (топка над въже) 

 

Класирането за седми клас (футбол и топка над въже): 

Първо място: VII д клас (футбол) и VII г клас (топка над въже) 

Второ място: VII г клас (футбол) и VII а клас (топка над въже) 

 

Организатори на спортния празник бяха учителите по физическо възпитание и 

спорт в ОУ „Райна Княгиня“ Мирослав Велев, Димитър Хорозов, Павел Дженев, 

Боряна Илкова. 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 

 

   



Турнир "Седемте тепета" 

   На 29.10.2022 в град Пловдив се състоя VIII Национален турнир по спортна 

гимнастика "Седемте тепета". 

   Дара Палева от  3. Д клас с кл. ръководител Мария Петрова участва в турнира с 

гимнастически клуб „Спартак“, Пловдив.  Ученичката спечели първо място - отборно 

класиране, индивидуално класиране – четвърто място в Многобоя /уреди, земя, 

успоредка, прескок, греда/, в категория  момичета - старша възраст. 

 

                 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Национален литературен конкурс "Златна есен - плодовете на есента" 

   През октомври 2022 г. се проведе деветнадесетото издание на конкурса "Златна 

есен - плодовете на есента". Той е част от Националния календар за  изяви на МОН - 

раздел "Изкуство" и се организира от ЦПЛР - Детски комплекс "Йордан Йовков" – 

Севлиево. 

   Тази година в литературния конкурс  участваха 120 творби на ученици от 100 

школи и училища от 25 области на страната. От ОУ "Райна Княгиня" имаше двама 

представители - по един в раздел "Есе" и "Стихотворение" . 

   Нина Любенова Атанасова от 5. в клас спечели Поощрителна  награда в раздел 

"Есе" с творбата си "Моят ден в кошницата на златната есен". 

   Учител по български език и литература на отличената ученичка е Петя Динкова. 

   

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



XV Национален конкурс по фотография „Фотоприказки“ 

През месец октомври 2022 година се проведе XV Национален конкурс по 

фотография „Фотоприказки“.  

    Той дава възможност за творческа изява на младите хора,  развива и 

усъвършенства техния талант в областта на фотографското изкуство, формира и 

доразвива уменията им за работа с фотографска техника. Наградените и селектирани от 

журито фотографии  бяха експонирани в Националната изложба „Фотоприказки”, която 

се откри на 05.11.2022 г. в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали. 

    Журито присъди трета награда в категория "Художествена фотография" на 

Стефани Хатар, ученичка от 7.б клас, от общо получени 535 фотографии от 36 населени 

места от 20 области от страната. 

    Грамота получи и нейният ръководител – Мария Гаджева. 

 

    

    

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Празнично шествие за Деня на народните будители 

    

На 1 ноември 2022г. в Пловдив с празнично шествие се отбелязаха 100 години от 

първото честване на Деня на народните будители.  

Пловдивският митрополит Николай отслужи празничен молебен. Звън на 

църковни камбани и химнът на просветата "Върви, народен възродени“ поставиха 

началото на новата традиция за честване на Празника на народните будители в 

Пловдив. Градоначалникът Здравко Димитров произнесе приветствено слово и застана 

начело на празничното шествие. Участие в него взеха духовият оркестър на ВВС, 

комитет „Родолюбие“, представители на образователни и културни институции, 

представителни групи на училища от Пловдив, официални лица и гости. 

Шествието потегли от площада пред Хуманитарната гимназия, премина по 

главната улица и се спря на стълбите на "Каменица", където Хорът на пловдивските 

момчета изпълни Химна на будителите и "Де е България“. На площада до общината 

пловдивчани наблюдаваха образите на някои от най-видните народни будители, 

прожектирани на специален LED екран -  Паисий, Левски, Ботев, Кирил и Методий.  

 

Манифестацията завърши на площад "Централен". 

Представителна група от ОУ „Райна Княгиня“ също беше част от събитието. 

Вдъхновени от нашите деди, учениците отдадоха заслужена почит на духовно 

извисените хора на перото, радетели за просвета, на патриотите, които ни учат как да 

обичаме Бъргария. С много настроение и духовно заредени, децата, придружени от 

своите учители Славка Джурджева, Катя Дардова, Илия Авков, Боряна Илкова 

участваха в шествието 



Атрактивният мажоретен състав на от ОУ „Райна Княгиня“ привлече 

вниманието на пловдивчани. 

 

 

 

Директор: 
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Футболен турнир в район „Северен“ 

 

 Училищна шампионска лига по футбол се проведе в район "Северен“. 

Организатор на турнира е районното кметство, като инициативата е под патронажа на 

кмета Стоян Алексиев. 

   От 4 до 6 ноември 2022 година младите футболни таланти премериха сили.  

Ученици от 5-7 клас на ОУ „Райна Княгиня“ под ръководството на г-н Мирослав 

Велев също участваха в оспорвания шампионат. В битка за третото място срещу ОУ 

„Йордан Йовков“ момчетата от училището  спечелиха с 2-0 и грабнаха бронзовите 

медали. 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 

 

 



Балканиада по аеробика 

 

    От четвърти до шести ноември 2022 година в Истанбул се проведе Балканиада 

до аеробика. 

    Ванеса Кутрянова, ученичка от 3.г клас, спечели два медала – златен и бронзов 

за първо и трето място във възрастова група 9-11 години . 

Талантливото момиче се класира на Балканиадата след успешно представяне на 

Plovdiv Cup Aerobics Open от 7 до 9 октомври. 

   Класен ръководител на ученичката е Катя Дардова. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Ученически игри – баскетбол 

 

    На 12.11. 2022 година в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив се проведе 

Общинският кръг на ученическите спортни игри. 

   Отборът на ОУ „Райна Княгиня“ участва в категория баскетбол за момчета V-

VII клас. Нашите възпитаници изиграха две оспорвани срещи с връстници от СУ 

„Симон Боливар“ и СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Победата над отбора на СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ донесе заслуженото трето място за учениците от ОУ „Райна 

Княгиня“ 

   Ръководители на наградените ученици са Димитър Хорозов и Павел Дженев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Участие в инициатива по пътна безопасност 

 

В периода 16.11-7.12.2022 ученици от 6 г клас участваха в образователен онлайн 

тест по пътна безопасност за деца „Без грешки на пътя“. Организатори на инициативата 

са Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, Асоциация на българските 

застрахователи и Гаранционен фонд. С тази дейност България се включва в 

европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя“, която обединява 

държавни органи и организации за безопасност на движението по пътищата, 

застрахователни асоциации и образователни институции от Австрия, България, 

Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. 

Играта-тест „Без грешки на пътя“ се провежда за втори път, като първото 

издание през 2021 г. предизвика голям интерес и събра близо 13 000 участници от 

цялата страна. 

Тестът е ориентиран  към малките участници в пътното движение. Чрез 

картинки, са представени 10 обичайни ситуации на пътя, като целта е децата да открият 

дали има „грешка на пътя“ и да посочат каква е тя. В отговор към всеки въпрос-

ситуация има разработена кратка образователна част и се представя вече „вярната“ 

картинка. Така учениците могат да проверят и обогатят познанията си за правилата за 

пътна безопасност,  както и да се научат да проявяват повишено внимание на пътя. 

  Учител на отличените ученици е инж. Павлина Върбанова Грозева. 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



„Математика без граници“ – есенен кръг 2022 

 

   „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. Турнирът в България се провежда в 3 

дистанционни кръга и финал. 

През месец ноември се състоя есенният кръг на 10-ото издание на 

международния турнир „Математика без граници“. В него участваха 22 678 участници 

от 24 страни. 

    Ученици от ОУ „Райна Княгиня“ отново се включиха успешно в престижното 

математическо състезание и за поредна година се класираха на първите места:    

   Виктор Мавров, ученик от 2.а клас, и Борис Иванов от 2.б клас завоюваха златни 

медали и сертификати.  

 

   

Със златен медал триумфира и Магдалена Ангелова, ученичка от 3.в клас. 

     

 

 

Даниела Кушлева от 1.а клас спечели сребърен медал а Самуил Балтов, също 1.а, 

получи бронзов медал. 

 

    



Ради Аврамов – ученик от 3.г клас също получи  бронзов медал. 

   

   
 

    Учениците от четвърти клас Ваньо Стефанов, Симона Дикарло и Христина 

Иванова от 4.б клас бяха наградени с бронзови медали, Петър Тугов и Петър 

Атанасовски от 4.в клас – със сребърен и бронзов медал, Симона Попова от 4.г клас – с 

бронзов медал. 

     

   
 

 Класни ръководители на отличилите се ученици са Божанка Панайотова, Стела 

Чалмова, Славка Джурджева, Катя Дардова, Нели Гешева, Дафинка Гарова. 

 

 

Директор: 

 

Теменужка Тошева 



Тридесет и първи есенен математически турнир 

"Черноризец Храбър" 

   Тридесет и първи есенен математически турнир "Черноризец Храбър" се 

проведе на 1. ноември 2022 година. Той се организира по случай Деня на народните 

будители и е иницииран от Института по математика и информатика при БАН. 

   Ваньо Стефанов от 4.б клас и Петър Тугов от 4.в клас участваха и се класираха 

на трето място в турнира. 

    Класни ръководители на отличените ученици са Нели Гешева и Дафинка Гарова. 

   

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



 

Международен ден на толерантността – 16 ноември 

   На 16 ноември в ОУ „Райна Княгиня“ се отбеляза „Денят на толерантността“ с 

инициативи, които  демонстрират уважение, приемане и разбиране на богатото 

многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и на начините за 

проява на човешката индивидуалност. 

  Както и в предишните години, учениците от ОУ„Райна Княгиня“ се включиха 

активно, като изработваха постери, плакати, презентации и други материали. Децата 

вложиха огромно желание и творчески хъс в работите си, а с ученическите творби бяха 

организирани разнообразни изложби. 

                       

   

    

 

Различното през тази учебна година беше предложението на Ученическия съвет  

учениците от горен курс, разделени на групи, да посетят по-малките и да ги включат в 

една кампания, която да им покаже какво е да си толерантен и да уважаваш избора и 

решенията на другите. Учениците от 7. клас посетиха четвъртокласниците, децата от 

6.клас бяха гости на третокласниците, а петокласниците включиха в своята инициатива 

учениците от втори клас.  

   В края на дейностите по отбелязване на Деня на толерантността, учители и 

ученици споделиха, че кампанията е била интересна и ползотворна, и изразиха желание 

учениците да ги посетят и във връзка с честванията на други предстоящи празници. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:  

Теменужка Тошева 



Софийски математически турнир 

 

 

През месец ноември се проведе Софийски математически турнир 2022, в който 

участваха ученици от втори до седми клас от цялата страна. Всяка състезателна тема се 

състои от 10 задачи с избираем отговор, 2 задачи със свободен отговор и една задача за 

описване на решението.    

На 03.12. 2022 година в гр. София се проведе награждаването на отличените 

участници. Сред тях, единствен за гр. Пловдив, е Виктор Мавров – ученик от 2.а клас. 

Младият математик е награден с грамота за отлично представяне в проведения турнир. 

   Класен ръководител на ученика е Мариана Кувенджиева. 

  

   

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



ХАРТИЕНА НАДПРЕВАРА 

 

От 14.11 до 20.11.22г. ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив се включи активно в 

Кампанията за разделно събиране на хартиени отпадъци „Хартиена надпревара“, 

организирана от „Булекопак” АД, съвместно с Община Пловдив. Кампанията е 

предназначена за учениците от всички училища от район Източен, Северен, Южен и 

Западен. 

В продължение на една седмица учениците от  ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив  със 

съдействието на родители и учители събираха ненужни кашони, стари тетрадки, кутии, и 

други хартиени и картонени опаковки. В резултат на добрата организация и активното 

участие бяха събрани 2242 кг. 

След приключване на кампанията на официална церемония в сградата на Община 

Пловдив на 01.12.22г.  бяха  обявени трите училища, събрали най-много хартиени отпадъци 

от опаковки. ОУ „Райна Княгиня“ зае първо място в класирането и получи награда ваучер 

от „Мебели КАН“ на стойност 700 лв. За второ място наградата бе ваучер на стойност 500 

лв., а за трето - ваучер на стойност 300 лв. 

Наградите са за подобряване на материалната база. 

 

 

 

Директор:  

Теменужка Тошева 



Турнир по таекуондо „Plovdiv Open 2022“ 

   

Пловдивският клуб Таекуондо Академия Пловдив успя да завоюва 

общо 21 медала на силния турнир Plovdiv Open 2022, който се проведе на 

27.11.2022 г. в зала "Сила". 

   Калоян Гърнев, представител на клуба и ученик от 3.д клас, спечели 

второ място и  сребърен медал, момчета, клас А, категория 36-40 кг. 

   Класен Ръководител на Калоян е Мария Петрова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Инициатива по пътна безопасност за деца „Без грешки на пътя“ 

   В периода 16.11. – 07.12.2022 г. Главна дирекция „Национална 

полиция“-МВР, Асоциацията на българските застрахователи и 

Гаранционния фонд организират провеждането на инициатива по пътна 

безопасност за деца „Без грешки на пътя“ под формата на образователен 

онлайн тест-игра, като част от европейската инициатива „Заедно за 

безопасността на децата на пътя“. Достъпът до тест-играта е достъпен на 

интернет страницата на Асоциацията на българските застрахователи 

https://roadsafetyiq.abz.bg/. 

   Учениците от 3.д клас участваха и бяха отличени с грамота за 

групово участие и индивидуална грамота за Анелия Сивакова. 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 

https://roadsafetyiq.abz.bg/


Областен турнир по художествена гимнастика – Бургас 

 

   Над 400 грации от 4 до 9 години зарадваха бургазлии в областния 

турнир по художествена гимнастика по повод празника на града – 6 

декември, Никулден. 

   В турнира, който се проведе на 4 декември, участва ученичката от 

3.д клас Стиляна Джаферова, представляваща отбор "Тракия Пловдив". 

Младата гимнастичка извоюва първо място и златен медал в категория 

момичета гимнастички, категория В - 2013 г. 

   Класен ръководител е Мария Петрова. 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Национален турнир по акробатичен рокендрол 

за купа „Коледна звезда“ 

 

   Над 130 деца и младежи участваха в Националния турнир по 

акробатичен рокендрол за купа „Коледна звезда”, който се проведе на 10-

ти декември във Варна. 

   Михаела Николова от 4.г клас спечели първо място в национален 

турнир. 

Класен ръководител е Мария Кирилова. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Национален конкурс за ученици  

"Зелени и дигитални умения в класната стая" 

   Успешно се проведе Конкурса за ученици на тема: „ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ 

УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“ – GREENEDU AND DIGEDU, организиран за първи 

път през тази календарна година от Националния екип експерти по професионално 

образование и обучение към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). 

   В конкурса всички ученици имаха възможност да представят своята гледна 

точка за това как заедно с учителите си изграждат своята модерна класна стая, в която 

развиват дигитални и зелени умения. 

   В края на ноември, 2022 година, станаха ясни и имената на отличените 

участници. От ОУ „Райна Княгиня“ награди получиха: 

- Ивелин Галунски , ученик от 3.д клас, спечели второ място /категория 

"Дигитални умения в класната стая"/ 

- Анелия Сивакова – ученичка от същия клас - трето място /категория "Зелени 

умения в класната стая"/.  

И двамата са наградени със сертификат и парична награда - ваучер за закупуване 

на техника /300 лв. и 200 лв./. 

  Класен ръководител е Мария Петрова. 

      

  

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Конкурс по случай коледни празници 

 

 

   На 13.12.2022 г. онлайн се проведе Конкурс по случай коледни 

празници - 2022, част от годишна кампания на ОСНВ с ПИЦ - Пловдив 

"Всеки избор направен днес, определя бъдещето утре". 

   Учениците от 3.д клас участваха в конкурса с много коледни играчки 

и картички. Симона Доминова бе отличена с грамота и безжични слушалки 

/предметна награда/. 

   Класен ръководител е Мария Петрова. 

 

 

     

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Коледен турнир по лека атлетика 

   На 10.12.2022 г. се проведе състезанието по лека атлетика „Коледен 

турнир“ на АК „Пълдин“. 

   Мина Лътова от 3.г клас, спечели бронзов медал - трето място в 

дисциплина скок от място за набор 2013, момичета, с треньор Ива 

Пранджева. 

   Класен ръководител е Катя Дардова.  

   

Рая Цветанова, ученичка от 3.д клас също участва и се класира на 

престижното първо място /златен медал/ - 60 м спринт и второ място  

/сребърен медал/ - скок от място /2013-та година, момичета/. 

Класен ръководител е Мария Петрова. 

   

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Национално математическо състезание „Многознайко“ 

 

  Състезанията на „Многознайко” имат за цел да стимулират 

логическото мислене, въображението и паметта на учениците и децата; да 

възпитат у тях чувство на надпревара за знания и постигане на успехи. Те 

са предназначени за децата от 1-4 група в детската градина, 

подготвителните групи и учениците от 1-7 клас в училищата. 

   Магдалена Ангелова, ученичка от 3.в клас, спечели първо място в 

оспорваната математическа надпревара, в есенния кръг на състезанието. 

   Класен ръководител е Славка Джурджева. 

 

 

 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 

 



Кампания „Грамотни ли сме?“ 

 

   На 18.11.2022 г. се проведе есенният етап на кампанията 

„Грамотни ли сме?“, организирана от Община Пловдив, отдел 

„Образование“. 

   Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на 

участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са 

придобили в обучението си по български език до съответния етап. 

   От ОУ „Райна Княгиня“ участваха 15 ученици, а подадените 

заявки за участие бяха около 1300. 

  Естел Димитрова Танева и Силвана Атанасова Стоева, ученички 

от 7.а клас,  се представиха отлично в оспорваната надпревара и са сред 

наградените участници.  

   Учител по български език и литература е Жореса Манолова. 

 

 

 
 

 

Директор: 

Теменужка Тошева 



Коледни инициативи 

    От 21.12. до 23.12.2022 г. в ОУ „Райна Княгиня“ се проведе коледен 

благотворителен базар. През трите дни във фоайето на училището се 

продаваха изделия, картички, сувенири, арт предмети, рисунки и други, 

изработени от деца, учители и родители. Паралелно бе организирана и 

дарителска кампания. Средствата, които бяха събрани, са в размер на 2876 

лв. и ще подпомогнат лечението на  5-годишния Даниел Златев от Хасково, 

който се бори с онкологично заболяване. 

   

 

   Отново във фоайето на първия етаж, през целия месец декември, бе 

разположен кът за снимки, изработен от ГЦОУД – 3. клас, който радваше 



малки и големи. На 20.12.2022 г. пък бе представена коледната изложба на 

клуба за занимания по интереси „Въображение“.  

 

   Във фоайето на втория етаж бе подредена изложба с макети на 

исторически и географски обекти, измайсторени от шестокласници и 

седмокласници. Възрожденски къщи от Елена, корабът „Радецки“, 

Хилендарският манастир, Golden Gate Bridge в Сан Франциско, индиански 

шатри, най-високото плавателно езеро на земята Титикака и още много 

други могат да се видят в умален размер, пресъздадени през 

въображението на децата от стиропор, плат, еко материали.  

   Кулминация на коледните инициативи бе тържеството, което се 

проведе на 23.12.2022 г., на което се изявиха участниците в групите по 

интереси – малки мажоретки, фолклорни танци, коледари, вокални групи, с 

ръководители Пенка Чакандракова, Софка Комитова, Мая Йорданова, 

Димитринка Третдафилова. В ролята на джуджетата на Дядо Коледа 

влязоха децата от театрална трупа, ръководена Катя Дардова и от актьора 

от Пловдивския драматичен театър Троян Гогов. 
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