
Резултати от НВО  

 ОУ"Райна Княгиня" е едно от предпочитаните училища в Пловдив и е в топ 5 на 

класацията от националното външно оценяване в7 клас. 

 



В класацията на училищата от обаст Пловдив с най-висок среден резултат на 

националните външни оценявания по четирите предмета в 4 клас нашето училище е 

единадесето. Общият ни среден успех е 91.75 точки. Средният успех по четирите 

изпитни  предмета е 76.26%, сочат данните от Регионалното управление на образованието. 

Форум „Аз променям моето училище”, организиран от Община Пловдив и 

образователен портал „Уча в Пловдив“- 09.06.2017г. 

        Иновации, реализирани в рамките на изминалата учебна година, представиха начални, 

основни и средни училища, езикови и професионални гимназии. Целта бе да се споделят 

добри идеи, да се насърчат инициативните и да се поощри ентусиазмът на директори, 

учители и ученици да създават условия и да бъдат смели в мечтите си и тяхното сбъдване. 

Нашето училище представиха Християн Видолов и Станимир Колев от VI-б клас с 

презентация за инициативата „Грамотност чрез четене“, провела се през тази учебна 

година с ученици от четвърти, трети и втори клас. Презентациите ще бъдат събрани в 

годишно електронно издание, което ще бъде качено на сайта на общината. 

 Участвахме и във фотоконкурса на форума и като най-оригинална бе определена снимката 

на учениците от ОУ „Райна Княгиня”, направена с дрон. Получихме като награда  световна 

енциклопедия. Така усилията на много ученици от петите класове и техните ръководители 

Ани Георгиева, Мирослав Велев, Мария Тодорова, Мария Гаджева бяха удовлетворени. 

В края на събитието всяко училище изписа своето послание върху балони, които 

участниците пуснаха заедно на финала на форума. 

 

XIV Състезание по български език „Свети Иван Рилски“ – втори етап – Пловдив, 

31.05.2017г. 

  

В престижното състезание по български език „Свети Иван Рилски“участваха Ванеса 

Трифонова от 3в клас и Ива Ичевска от 5а клас. Двете момичета се представиха отлично и 

се класираха на първите места в своите възрастови групи. Получиха грамоти с пожелания 

за обич към родния език и успехи в овладяването му. Грамоти получиха и техните учители 

– Любка Козарска и Мария Гаджева, които се гордеят с постиженията на своите ученици - 

с пожелание за още повече победи в битката за Знанието и Духа. 



 Състезанието се провежда под патронажа на Института по български език към БАН. 

Организаторите на състезанието се присъединиха към кампанията на Института 

„Написаното остава. Пиши правилно!“ . 

 

Национално състезание „Дружба“ по БЕЛ и математика за ученици от 7 клас - 

23.04.2017 година 

На 23.04.2017г. училище "Дружба" организира състезание по БЕЛ и математика за деца, 

които през настоящата учебна година са в седми клас. То  включваше 25 тестови задачи по 

български език и литература и 25 задачи по математика. Времето за решаване на теста 

бе 120 минути. 

Виктория Христева от 7 а клас се класира на първо място за град Пловдив и на трето място 

в националната класация. Поздравления за нашата седмокласничка, чиито учители са Петя 

Динкова и Красимира Чеканова. 



 

 

       

       Състезания по български език и литература и математика в чест на 75 години 

от създаване на СУ „Свети    Патриарх Евтимий“– 22-23.04.2017 г. 

Ралица Младенова  от 2 г клас, с класен ръководител Мария Кирилова,   показа завидни 

математически и творчески способности. Тя се класира на второ място по БЕЛ  и 

математика  в състезанията, проведени  в чест на 75 години от създаване на СУ „Свети 

Патриарх Евтимий“. Те бяха организирани от Училищното настоятелство на училището, 

което благодари на всички, включили се в конкурса. 

  

     Успехи на децата от 3-а клас – април, 2017 година  

        Имаме медалисти от 3а клас с класен ръководител Божанка Панайотова: 

       Димана  Праматарова - Математика без граници - 1-во място. Тя е на 1–во място и в 

квалификациите за международното математическо състезание в Сингапур-SASMO, 

където ще участва дистанционно. 

       Виктория Димчева Димова - Национален конкурс с международно участие 

"Петнадесет лалета", Хисаря 2017г. - 1–во място.  

       Амелия Костадинова Костадинова - Гимнастрада , Масов спорт 2017, художествена 

гимнастика – 2–ро място. 

       Стилиана Кръстева Клявкова и Евелин Борисова Манолова – Гимнастрада , Масов 

спорт 2017, художествена гимнастика – 3–то място. 

       Давид Петров Атанасов - награден с грамота за участието си в състезанието по 

английски език. 

 

 

Национален конкурс "България в Европейския съюз: 10 години по-късно" и областно 

състезание „Грамотни ли сме?“ - април, 2017 година        



Националният конкурс е организиран от Мрежа от информационни центрове за ЕСИФ в 

България - Областен информационен център - Пловдив във връзка с инициативата 

"Еврофондовете - да създаваме заедно". Участваха деца и младежи от 7 до 30 години. 

Йорданка Галинова Иванова  от 7б клас спечели ІІ награда в раздел "Литературно есе". 

            В Областното състезание "Грамотни ли сме?" – пролетен етап – за ученици от 

7   клас, организирано от Община Пловдив, нашите ученици също заеха призови места: 

І място - Симона Тодорова Чакова - 7б клас 

ІІ място - Йорданка Галинова Иванова - 7б клас 

По информация от медиите в състезанието за 7 клас са участвали 500 ученици от всички 

училища в Пловдив. Ръководител на проектите е Петя Динкова. 

 

Национални състезания по художествена гимнастика в София, 

април, 2017 година 

          Нашата малка, но талантлива гимнастичка - Михаела Варева от 1в клас, с класен 

ръководител Славка Джурджева,  спечели златен медал на турнира "Симона къп" в София 

на  22.04.2017г.  Тя е състезателка по художествена гимнастика в СК "Тракия" – Пловдив. 

            На 29.04.2017г.  тя се класира на второ място на Гимнастриада, организирана от 

клуб „Академик“ – София в зала „Триадица“. Поздравления и пожелания за нови спортни 

успехи! 



 

Математически и спортни успехи в I-а клас –  

април, 2017 година 

В международното състезание „Математика без граници“ децата от 1а клас с класен 

ръководител Венета Дагова спечелиха един сребърен и четири бронзови медала. Малките 

добри математици са: Валерия Палийска-сребро, Иляйда Кадиш, Стефан Кисьов, Дария 

Пенкова и Кристина Василева - бронз. 

В тенис - турнира на Тенис клуб „Локомотив“ - Пловдив талантливата Дария Пенкова се 

класира на трето място. 

Първокласниците участваха и в конкурса "Мартеници" на изд. Express Publishin  и 

получиха като награда книги. Участие взеха и деца от групата на госпожа Рангелова - 1а,г 

клас. Текстът на английски написа Габриела Джелатова от 1а клас. 

 

Областно състезание на ученическите екипи по първа помощ     01.05.2017 година, 

Пловдив 

   Представителният отбор на нашето училище, който през месеците март и април бе 

обучаван от доброволци на Българския Младежки червен кръст, заслужено спечели първо 

място в Областното състезание по първа помощ. Предстои подготовка за участие в 

Националното състезание. Поздравления за учениците от VI-б клас с класен ръководител 



Анелия Пенчева: Антония Караманова, Йосиф Тенев, Станимир Колев и Християн 

Видолов. 

   Участваха общо 5 отбора с по четири деца на възраст от 12 до 14 години във всеки 

от тях: ОУ „Драган Манчов”, ОУ „Райна Княгиня”, ОУ „Патриарх Евтимий”, СУ 

„Пейо Яворов” и СУ „Любен Каравелов”. По време на състезанието бяха 

разигравани различни ситуации, в които бяха симулирани инциденти, водещи до 

различни наранявания и състояния. Организаторите на надпреварата добавиха, че 

според проучване в 90% от инцидентите оказването на моментална първа 

долекарска помощ спасява човешкия живот. 

 

 

Младежки конкурсен фестивал на изкуствата - София 2017 г. 

За тринадесета поредна година, «Асоциация български фолклор», проведе фестивал на 

изкуствата. Участници в него са  непрофесионални танцови и певчески формации, солисти 

и инструментални групи, самодейци от народни читалища,  клубове и училища от цялата 

страна, във възрастови групи до 29 г. Ежегодно над 60 състава и повече от 2500 

изпълнители от цялата страна се борят за призовите места и Гран При.           Фестивалът е 

некомерсиален и целта му е да даде шанс за изява на значителен брой деца и млади хора и 

да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа 

дейност, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости и агресията, 

както и да даде възможност за размяна на творческа информация и развитие на 

постиженията в съвременното танцово изкуство. 

Ива Иванова Ичевска спечели първо място за вокален изпълнител. Поздравления за 

сладкогласното ни прекрасно момиче! 



 

Регионален конкурс за детска рисунка "Земята - това сме ние"  - 21 април, 2016 

година 

      Конкурсът е организиран от район Южен, гр. Пловдив. Наши първокласници участваха 

с десет рисунки. Наградените деца получиха медали и грамоти: Василена Петрова от 2 а 

клас, Преслава Кошинска от 1 б клас, Никола Хаджийски от 1 е клас, Даная Найденова от 

1 е клас са класирани на първо място и получиха златни медали. 

 

Георги Григоров от 1 е клас, Виктор Николов от 1 е клас и Емма Нардуци от 1 б клас са 

класирани на второ място и получиха сребърни медали. 

Класен ръководител и учител по изобразително изкуство  е Мария Петрова. 

Ръководителите на конкурса я похвалиха за нейната активност и решиха догодина да ни 

предоставят възможността да украсим земното кълбо, което се посвещава на Деня на 

Земята. Поздравления! 



 

 

 

         Успехи в спортните танци – 2017 година 

  

Паулина Русенова от 1-д клас многократно се класира на призови места и печели медали 

по спортни танци в регионални и национални състезания. Нейните съученици и класен 

ръководител – Галя Борисова я поздравяват и пожелават нови успехи! 

XVI Национален конкурс „Бог е любов” – 

април, 2017 година 

Приключи първият етап от конкурса и много от нашите ученици се класираха за 

следващия етап. Поздравления! 



           За стихотворение класираните са: 

Първо място: 

Теодора Тодорова – 1-е клас 

Александра Чаушева – 4-в клас 

       Александър Радев – 7-б клас 

Второ място: 

Петрана Стоилова – 1-е клас 

Аделина Николова – 4-в клас 

Виктория Христева – 7-а клас 

Трето място:                                               

Ивайло Стефанов – 4-в клас                         

   За проза класираните са: 

Първо място: 

Димана Праматарова – 3-а клас 

Белослава Ангелова – 6-д клас 

Второ място: 

Симона Пенчева – 4-а клас 

Трето място: 

Петя Кушлева – 3-в клас 

Доротеа Раичкова – 5-б клас 

  

За рисунка класираните са: 

Първо място: 



Александра Филипова – 1-е клас 

Кристина Маринова – 1-е клас 

Александър Ненов – 4-б клас 

Дениса Петрова – 4-в клас 

Второ място:                   

Весела Атанасова – 1-е клас 

Виктор Николов – 1-е клас 

Божидар Данов – 3-г клас 

     Георги Петров – 5-б клас 

Трето място: 

Николай Първов – 1-е клас 

       Боряна Явашева – 4-б клас 

Арлет Харкас – 5-е клас 

Антония Антонова – 5-а клас 

Учениците от IV-a клас правиха пасивна къща под надзора на ЕVN – 21.03.2017 година 

       Как се снима с термографска камера научиха децата от нашето училище. 

 

Четвъртокласниците от 4 а клас, с класен ръководител Мариана Кувенджиева, майсториха колажи на 

пасивна къща на открит урок за енергийна ефективност. Докато децата поставяха изолация на тавана и пода, 

добавяха соларни панели и система за вентилация, експерти от EVN България наблюдаваха с любопитство как 

момчетата и момичетата се справят с поставената задача да направят двуетажна къща, която да пести енергия. 



Инициативата „Часът на Иви и Енчо. Уроци за енергия и екология“ има за цел да обясни на достъпен за децата 

език как да използват рационално енергията и природните ресурси.  
„Когато вкъщи е топло, сушим дрехите навън и не използваме сушилнята. Пералнята и хладилника, 

които имаме, са от по-висок клас – те са по-скъпи, но пестят енергия”, обясни със завидна лекота Адам 

Абделдайем от 4 а клас. 
Разделени на четири екипа, децата презентираха макети на пасивни къщи, снабдени с 

енергоспестяващи крушки, завеси по прозорците и зеленина. А в съседство бяха разположили контейнери за 

разделно сметосъбиране. 

                  
Петър Костадинов – ръководител на отдел „Комуникации” в ЕВН, демонстрира нагледно какво 

представлява термографската камера, която улавя как и откъде топлината излиза и какви са ползите за 

домакинството от нея. „За водата е много по-лесно да разберете как се разхищава – ако чешмата капе, 

например, но как излиза топлината не се вижда, за да я спрем. В пасивните къщи има специално разработени 

апарати, които установяват дали изтича топлина. Когато снимате с термографска камера, на нея се вижда 

откъде излиза топлината и къде е необходимо да се направи ремонт”, обясни Костадинов. 

  В основата на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност, осъществявана 

повече от 40 години от EVN във всички училища на територията на Федерална провинция Долна Австрия, 

обясни говорителят на енергийната компания Крум Косев. Занимания с ученици от цяла Югоизточна 

България, са се провели в 58 училища.  

  

Успехи на наши ученици в областни кръгове на олимпиади по БЕЛ, История и 

цивилизация, География и икономика, Физика и астрономия 

Отлични резултати постигнаха и достойно представиха ОУ „Райна Княгиня“ в областния 

кръг на олимпиади нашите ученици: 

по Български език и литература: 

Ива Иванова Ичевска – 5 клас 

по История и цивилизация: 

Ива Иванова Ичевска – 5 клас 

Александра Димитрова Ладжева – 6 клас 

Ива Маринова Цветанова – 7 клас 

по География и икономика: 



Ива Иванова Ичевска – 5 клас 

Мария Мартинова Лесенска – 5 клас 

Пресиян Радославов Дечков – 5 клас 

Иван Иванов Кундев – 5 клас 

Ива Маринова Цветанова – 7 клас 

по Физика и астрономия: 

Йорданка Ангелова – 7 клас 

  

Отличилите се ученици получиха поздравления и грамоти от своите преподаватели: Мария 

Гаджева, Лиляна Янакиева, Анна Панчева и Елена Костадинова. 

   

  

Регионален турнир по тенис – Спорт Палас, април 2017 година 

  

Ванеса Трифонова от 3-в клас, с класен ръководител Любка Козарска, спечели 3-то място 

при момичетата на турнира, провел се в гр.Сливен. Наградена бе с купа и медал. Получи 

поздравления от своите съученици. 

 

 

Национален конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” – 

април, 2017 година 



        Петя Кушлева от 3-в клас, с класен ръководител Любка Козарска, получи 

специална поощрителна литературна награда за стихотворението си „Той 

възкръсна” от Националния конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО”, посветен на 

православния християнски празник „Възкресение Христово – Пасха”, провел се с 

благословението на НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ 

НЕОФИТ. Конкурсът стимулира творческите заложби и изяви на деца и ученици, 

свързани със съкровищницата на християнското изкуство и православната 

духовност. Поощрява интереса им към съхраняване на българските традиции в 

отбелязването на празника. Малката поетеса е само на девет години, а за пореден 

път успешно се представя в литературен конкурс.  

 

 

Състезание по английски език и спортни успехи - февруари, 2017 година  

 Норайр Нурикян и Маргарита Вълкова от 3-б клас са класирани на първо място на 

състезание по английски език Longman. Те ще продължат участието си в 

Националния кръг. Класен ръководител е Катя Джамбова. 

Норайр Нурикян също се е представил отлично в есенния полусезон по футбол -

2016г. във ФК Локомотив - Пловдив. Той участва и в състезание за купа Беклеме, 

организирано от ски-тенис клуб Троян Комплекс „Сима“, където се класира на 

второ място- 24.02.2017г. 

 

    Турнир по математика "Румен Грозданов"– 11 март 2017г. 

                  Димана Мирославова Праматарова от 3-а клас спечели 1-во място на 

математическия турнир "Румен Грозданов", който се проведе на 11 март 2017 г. в ОМГ, 

Пловдив. Математическият турнир е основан през 2001 година и носи името на изтъкнатия 



математик Румен Грозданов, работил всеотдайно в Математическата гимназия в Пловдив. 

Математическото състезание "Румен Грозданов" е едно от състезанията, което образува 

рейтинга на четвъртокласниците за прием в ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив. Димана 

има и грамота за участие в благотворителен коледен конкурс "Светът е прекрасен" 

-  специална литературна награда за приказката "Приказка за истинското приятелство и 

чудото на математиката“.          Дебора Даниелова Делчева от 3-а клас зае 2-ро място на 

спортно състезание по скок на дължина от място , което се проведе на 19 март 2017г. 

Класен ръководител на двете талантливи ученички е Божанка Панайотова. 

 

  Областно първенство по волейбол, 5-7 клас 

     Поздравления за нашите момичета, спечелили второ място в областното първенство по 

волейбол, 5-7 клас! Благодарение на екипна игра, силен дух и воля за победа, те станаха 

шампиони в спортното състезание, организирано от община Пловдив, РУО – Пловдив, 

Център за подкрепа за личностно развитие към Общински детски комплекс – Пловдив. 

 

     Ръководител на отбора е Мирослав Велев – учител по физическо възпитание и 

спорт. 

 Областно първенство по баскетбол – 12 март, 2017г. 

Нашите момчетата (5-7 клас), с ръководител Димитър Хорозов, станаха вицешампиони на 

областното първенство по баскетбол. Надпреварата се проведе в зала "Академик" и в нея 

взеха участие четири отбора, разпределени в две групи. В отбора участваха: Александър 

Илиянов Радев - 7б клас Мартин Станимиров Жечев - 6в клас Лазар Константинов Зотов - 



7б клас Стефан Маргаритов Кунчев - 7в клас Мартин Марин Колев - 7в клас Деян 

Живанов Жеков - 6б клас Ясен Петров Абаджиев - 5б клас Филип Маринов Янков - 5в клас 

Георгиос Николаос Линардис - 5в клас 

 

 

 

Училищно състезание „Лъвски скок“ – 21.02.2017г. 

  

Във връзка със 144-годишнината от обесването на Васил Левски на 21 февруари в нашето 

училище се проведе традиционното състезание „Лъвски скок“. Със знания и умения, 

решавайки задачи с повишена трудност, учениците от втори до седми клас почетоха 

паметта на Апостола. 

Най-добрите малки лъвчета от второкласниците са: 

1. Даниела Тончева – II-д клас 

2. Ани Генова – II-д клас 



3. Виктория Кехайова – II-д клас 

Класирането при третокласниците е : 

1. Димана Праматарова – III-а клас 

2. Радослав Кошински – III-а клас 

3. Божидар Данов, Никол Пергишева, Калина Стойчева, 

Павел Гидиков, Ванеса Трифонова 

Четвъртокласниците с най-добри резултати са: 

1. Марин Райчев – IV-д клас 

2. Николай Иванов – IV-в клас 

3. Георги Николов – IV-б клас 

         Петокласниците, класирани на челните места са: 

1. Ива Иванова Ичевска – V-а клас 

2. Димитър Веселинов Делев – V-в клас 

3. Йоана Филипова – V-а клас, Мария Лесенска – V-г клас 

         При шестокласниците най-добри са: 

1. Александра Димитрова Ладжева 

2. Пана Веселинова Лулански 

3. Валентин Емилов Иванов 

4.  

С максимален брой точки и пълно отличие са седмокласниците: 

1. Виктория Христева от VII-а клас, Ива Маринова от VII-а клас и 

Симона Чакова от VII-б клас 

2. Йорданка Ангелова и Николай Маринов от VII-б клас 

3. Мария Дичева от VII-г клас 

Отличилите се ученици бяха наградени с предметни награди. 



 

Трети конкурс за стихотворение, есе и рисунка „Въведение Богородично”, посветен на 

Деня на християнското семейство     Пловдив, 19.11.2016 г.  

Виктория Видева от 5-а клас-поощрителна награда за рисунка 

Петя Кушлева – 3-в клас- 2 награда за стихотворение 

Конкурс за ученическа рисунка "Науката в света около нас"  



Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,16-18.11. 2016г. 

Димана Праматарова от III-а клас-1 място за рисунка 

Градско училищно първенство по баскетбол  Пловдив,  26.11.2016 г. 

 Момчетата от ОУ "Райна Княгиня" станаха шампиони на Пловдив по баскетбол от 

приключилото градско училищно първенство (5-7 клас)-Александър Радев, Лазар Зотов и 

Ясен Абаджиев, с ръководител Димитър Хорозов. 

Конкурс за стихотворение, есе и рисунка „Въведение Богородично” 

 Петя Кушлева – 3в клас – 2-ро място за есе, учител Л.Козарска 

 Петя Кушлева – 3в клас – 2-ро място за стихотворение, учител Л.Козарска 

 Валерия Видева – 5а клас – поощрение за рисунка, р-л Ани Георгиева 

XXV Турнир по математика „Черноризец Храбър” 

 Димана Праматарова – 3а клас - 3-то място, учител Б.Панайотова 

 Ива Ичевска – 5а клас – 2-ро място, учител Ел. Стоева 

 Конкурс по пеене „Ноти по пясъка“ 

 Виктория Димова – 1 място - 3а клас, учител Б.Панайотова 

 Плувен турнир „Весел жабок“ 

 Йоан Козарев – златен и сребърен медал - 3а клас 

 Конкурс за рисунка на тема „Науката в света около нас” 

 Димана Праматарова – 3а клас – 1-во място, учител Б.Панайотова 

  Конкурс по модерен балет 

 Сияна Христозова – 3г клас – 2-ро място 

„Европейската седмица на мобилността” - награди за учениците от V-те класове 

„Европейската седмица на мобилността”,  

конкурс за рисунка върху асфалт „В града без кола” – награди за отборът от 

четвъртокласници с ръководител Ел.Ролева 



”Моето любимо училищес име на народен будител” - инициатива на 

администрацията на район „Северен” 

Станимир Колев и Християн Видолов – 6 б клас, ръководител Анна Панчева 

 Ученически игри, общинско първенство по баскетбол – 1-во място 

1. Александър Илиянов Радев – 7б клас 

2. Спас Генов Добревски – 7б клас 

3. Лазар Константинов Зотов – 7б клас 

4. Стефан Маргаритов Кунчев – 7в клас 

5. Мартин Марин Колев – 7в клас 

6. Деян Живанов Жеков – 6б клас 

7. Ясен Петров Абаджиев – 5б клас 

8. Филип Маринов Янков – 5в клас 

9. Георгиос Николаос Линардис – 5в клас 

учител Д.Хорозов 

 Кампания «Грамотни ли сме», организирана от Община Пловдив  

учаснтици от 4 и 7 клас 

Мария Дичева, 7г клас – отличена за постигнат много добър резултат, учител Петя 

Динкова 

XXIV Математически турнир „Иван Салабашев” 3 декември 2016г., гр.Пловдив             

 Димана Праматарова от 3-а клас, с класен ръководител Божанка Панайотова 

 Ванеса Трифонова от 3-в клас с класен ръководител Любка Козарска и Ива Ичевска от 5-а 

клас с класен ръководител Дияна Георгиева - 2място 

Благотворителен Коледен конкурс  „Светът е прекрасен” – 11.12.2016 година, гр. 

Пловдив 

Петя Кушлева от 3-в клас, с класен ръководител Любка Козарска, получи 

специална литературна награда за стихотворението си „Светът е прекрасен”. 

Ученически игри по волейбол – 18 декември, 2016 година 

 Поздравления за нашите момичета, спечелили първо място за район „Север”, 5-7 клас по 

волейбол! Благодарение на екипна игра, силен дух и воля за победа, те станаха шампиони 

в спортното състезание, организирано от община Пловдив, РУО – Пловдив, Център за 



подкрепа за личностно развитие към Общински детски комплекс – Пловдив. Ръководител 

на отбора е Мирослав Велев – учител по физическо възпитание и спорт. 

 Трето държавно първенство по художествена  гимнастика   

Магдалена Славовска - 1-д клас - 1-во място, кл. ръководител Галя Борисова 

Балканска танцова спартакиада за купа   „Търновска царица” 

Сияна Христозова - 3-г клас - 1-во място,кл. ръководител Тинка Тодоранова 

Международно състезание по художествена гимнастика в Сърбия  

Алегра и Захара Чеперигови - III-в клас - два златни и два сребърни медала, класен 

ръководител Любка Козарска 

Международно състезание по аеробна гимнастика в Будапеща, Унгария 

Ивайла Стамова - IV-д клас, златен и бронзов медал, кл. р-л Емилия Николова 

Християна Златанова- 3-б клас, сребърен медал, кл. р-л Катя Джамбова 

 XXIV Математически турнир „Иван Салабашев” 

Димана Праматарова - 3-а клас, първо място, кл. р-л Божанка Панайотова 

Ванеса Трифонова - 3-в клас, второ място, кл. ръководител Любка Козарска Ива Ичевска - 

5-а клас, второ място, учител Елеонора Стоева 

XIV Състезание по български език „Свети Иван Рилски“ 

Ива Иванова Ичевска – 5а клас, второ място 

Благотворителен Коледен конкурс „Светът е прекрасен” Петя Кушлева - 3-в клас, 

специална литературна награда за стихотворение, кл. р-л Любка Козарска 

 Участие на ученици от 1а и 1е клас и техните преподаватели с проект в общността 

e-Twinning  

Мария Петрова и Венета Дагова бяха наградени със сертификат за качество за активното 

им участие за проекта „Книгознайковци“. 

Първо тренировъчно състезание на Терелик по програмиране 

Станимир Колев от 6-б клас спечели първо място, учител Ел.Костадинова 



Участия в международни и национални състезания по модерен балет 

Бетина Колева - 3-г клас, златен и сребърен медал, кл. р-л Тинка Тодоранова 

 Ученически игри по волейбол  

5-7 клас момичета, първо място, учител Мирослав Велев 

 Доброволчески и дарителски мисии: 

Благодарение на много ученици от училището се реализира коледната кампания „Кутия на 

приятелството“ на БЧК – Пловдив. 

Християн Петров и Петя Букарева от 5в клас участваха на   Коледен базар в Пловдив в 

подкрепа на деца с аутизъм. 5а и 5в клас изпратиха във Варна изработени от тях картички 

за набиране на средства за закупуване на апаратура за новородени бебета. 

 Общинският съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ и Превантивно-

информационният център – Пловдив 

наградиха учениците от 7-а клас: Атанас Раев, Мирослава Димитрова и Самуил Иванов. 

ОУ ”Райна Княгиня” получи плакет като награда за проявена активност в различните 

дейности, организирани от ОСНВ – Пловдив през 2016 година 

Осми национален конкурс "Чудото на Рождество Христово" 

Теодора Червенкова от 5е клас – грамота за рисунка, учител Ани Георгиева 

 IV-ти Национален детски конкурс „Виж моя ангел“ 

Учениците от I клас - I и II група ЦДО при ОУ"Райна Княгиня", с ръководител Йорданка 

Рангелова, спечелиха второто място: 

Александър Мерджанов  от I г клас 

Габриела Джелатова от I а клас 

Теодор Гайдаров от I а клас 

Цветомир Балтов от I г клас 

Ученически игри по волейбол – 22 януари, 2017 година 

първо място в общинското първенство по волейбол, 5-7 клас, 

ръководител на отбора - Мирослав Велев 



 

 

Петокласничката Венета Павлова участва в екшъна „Воевода“ и мечтае да нарисува 

свой анимационен филм 

 

На официална церемония в залата на Общинския съвет Регионалното управление на 

образованието връчи годишните си награди на учители и директори от област Пловдив. 

ОУ „Райна Княгиня“ получи от Началника на РУО Иванка Кирковаграмота от МОН за 

отлично организиране и провеждане на националния кръг на XIII Национална олимпиада 

по география и икономика в края на месец април. 

Промени Изтрий  

2016/2017 

Отборът на ОУ „Райна Княгиня” класира Пловдив на седмо място в състезание по 

първа помощ – София, 02.-04.06.2017г. 

  

Нашите шестокласниците Станимир Колев,  Християн Видолов, Йосиф Тенев и Антония 

Караманова от 6-б клас заеха достойно място измежду 26 области на Националното 

състезание на ученическите екипи по долекарска помощ. Като първенци на областното 

http://rainakniaginia.com/admin/success/edit/87
http://rainakniaginia.com/admin/success/delete/87


състезание, те представяха Пловдив и региона на финалната надпревара на най-добрите в 

страната. Децата трябваше да покажат знания и умения по долекарска помощ, след което 

участваха в игри, които проверяват доколко са запознати с историята и дейността на 

Червения кръст. Различните препятствия проверяваха и уменията за работа в екип. 

Учениците участваха и в демонстрации за гасене на пожар и реакция при земетресения и 

други бедствени ситуации. 

Нашият директор Мария Гайдарова сподели:„Гордеем се с постижението им, защото 

уменията да помагат, да оказват първа помощ са важна част от нужните знания за справяне 

с различни житейски ситуации. В иновативното ОУ“ Райна Княгиня“ сред основните  цели 

е  възпитанието на учениците в милосърдие и съпричастност. Чрез  различни 

благотворителни инициативи, подкрепени от БЧК,  над 450 деца проявиха лично 

отношение към добри каузи. Това изгражда допълнителни качества за позитивно общуване 

и превенция на агресията“. 

 

 

Национални конкурси за детско творчество – 

май, 2017 година 

   Наши ученици участваха в VІ-я Национален конкурс за детско творчество „Великденско 

огънче в шепите си нося” и получиха поощрение – петокласниците Зарина Колева и Йоана 

Стоянова. Грамоти за своето участие получиха Пресиан Дечков, Лора Василева, Николая 

Папазова от 5 клас и Ива Илиева, Анжела Димитрова от 6 клас.            В Националния 

конкурс „Рецептите на баба“  участва Ива Иванова Ичевска от 5 клас и получи предметна 

награда и право на участие в Пътуващата изложба „Рецептите на баба“.              В 

Националния конкурс „ България в сърцата и мечтите ни“ Красимира Вълева се класира на 

второ място и нашето училище получи грамота.              В Националния конкурс за детска 

рисунка и приложни изкуства на тема „Шарен Петльо от Голица – 2” Калина Палийска от 

5 клас получи грамота за второ място. Ръководител на проектите е Ани Георгиева. 



 

 

Държавно първенство по спортна аеробика 

– гр.Самоков, май, 2017 година 

  

Християна Златанова от 3-б клас, с класен ръководител Катя Джамбова, спечели 3 първи 

места и едно второ място в различни категории на Държавното първенство по спортна 

аеробика , провел се в гр.Самоков. 

1во  място – категория смесени двойки 9- 11 год. 

1во  място – категория тройки 9- 11 год. 

1во  място – категория групи 9- 11 год. 

2ро  място – категория индивидуално жени 9- 11 год. 

Наградена бе с купа и медали. Получи поздравления от своите съученици. 



 

 

    

  Спортни успехи на децата от 4-д клас, април 2017 

Ивайла Кирилова Стаменова е перфектна състезателка по аеробика. Новото попълнение в 

нейната колекцията от медали са три златни. Отлично се е представила на Държавните 

първенства по аеробна гимнастика в Боровец. 

  Констанс Костадинова Богданова се класира на първо място в София на Гимнастрада, 

Масов спорт 2017, художествена гимнастика в категорията „Групов танц“ и също донесе 

златен медал в 4-д клас. 

 Двете момичета бяха поздравени от своите съученици и от класния си ръководител – 

Емилия Николова. 



 

Промени Изтрий  

2016/2017 

Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee - 01.03.2017г. 

  

Състезанието се проведе в подкрепа на обучението по английски език като чужд в 

българските училища. Негова основна цел е да развива допълнителни знания по английски 

език, умения за представяне пред публика и мотивиране на учениците. Това е първото 

такова състезание за нашето училище. Същността му се изразява в това, че участниците 

"спелуват" т.е. произнасят различни думи буква по буква. Участваха ученици от четвърти, 

пети, шести и седми клас. Победителите са Георги Мандевски (първо място) и Стоян 

Джоглов (втори място) от 7а клас, които продължават своето участие на регионалното 

състезание в СУ "Христо Г. Данов". Преподаватели по английски език на явилите се 

ученици са: Мария Троева, Мариана Шаламанова и Диана Георгиева. 

 

 

 

XIII Национален детско-юношески конкурс с международно участие за музикално и 

танцово изкуство „Орфеева дарба“ – София, 18.03 2017г. 
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       Ива Иванова Ичевска от 5-а клас се класира на първо място в дует с Кристиян Павлов 

в раздел „Забавна и популярна музика“. Двамата бяха наградени с дипломи, медали и 

покана за запис в Българското национално радио. Техен ръководител е Руми Иванова от 

Арт Войс център. Талантливата певица получи и бронзов медал за самостоятелно 

изпълнение. 

         Ива Ичевска е на първо място, със златен медал и от състезанието „Математика без 

граници“. Неин учител по математика е Ел.Стоева. 

 

Националната кампания за насърчаване на четенето „Читателска щафета 5: 

Патилански приключения“, организирана от фондация „ДЕТСКИ КНИГИ“ – януари, 

2017г. 

  

         Предизвикателството да прочетат минимум три  книжки за три месеца по избор от 

поредиците, които са включени в играта и да се включат в надпреварата за 500 

колекционерски значки – награди за най-бързите читатели, както и за някоя от големите 

награди – 2 таблета и 3 комплекта с книги, приеха първокласниците от I-а, г, д, е класове с 

класни ръководители Венета Дагова, Валя Гатева, Галя Борисова и Мария Петрова. 



 

Ето какво разказва Мария Петрова :„Как започна всичко?! Прочетох им за междучасията 

на Малкия Николà и всички разбраха, че този герой много прилича на тях. Още повече, че 

имахме две момчета, които носеха подобно име – Николай и Никòла. Използвах създалото 

се весело настроение и ги попитах готови ли са за първото си предизвикателство. 

Трябваше да си изберат заинтригуващо заглавие и да поемат и скоро да предадат щафетата 

на свой съученик. Книгите вече нямаше да стоят на етажерките, а щяха да се подават от 

ръка на ръка. След ден-два се случиха чудесата! Дечицата бяха дошли с готова книжка за 

размяна. Така увлекателно я преразказваха, че не се сдържах и в обедната почивка ги 

помолих да ми разрешат да ги запиша на видео. Сърцето ми преливаше от щастие. Те 

сякаш току-що я четяха на мен. Всичко бяха запомнили! А как се радваха на смешните 

моменти –  заразяваха останалите с усмивката си и грейваше цялата стая.“ 

Дария Пенкова от I-а клас бе най-бърза и получи мечтаната значка, а всички малки 

суперчитатели бяха наградени с весели грамоти за своето участие в обновената училищна 

библиотека. 



 

 

 

 

                                         Четвърто национално състезание по английски език „ 

LongmanCompetition” 

Състезанието се организира за четвърти път от издателство PEARSONLONGMAN 

България специално за училищата от Общността „Пиърсън Лонгман училища в България” 

и цели да запознае учениците със специфики от формата на международните изпити 

PearsonTestofEnglish, 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 ще получат сертификат за участие, а тези с най-високи 

резултати ще бъдат удостоени с предметни награди. 

Състезанието се провежда в два кръга: вътрешноучилищен и национален. И в двата 

кръга участниците правят тест по английски език по формата на PearsonTestsofEnglish. 

Високи резултати постигнаха учениците, класирали се за националния кръг на 

състезанието: 

1. Маргарита Вълкова- 3 клас 2. Норайр Нурикян- 3 клас             3. Ванеса Трифонова- 3 

клас 4. Давид Атанасов- 3 клас 5. Ива Ичевска- 5 клас 6. Павла Димитрова- 5 клас             7. 

Румяна Маринова- 5 клас 8. Александър Тодоров- 6 клас 9. Стоян Джоглов- 7 клас 10. 

Симона Чакова- 7 клас  

  

                    Конкурс за рисунка "144 години от обесването на Васил Левски" – 

февруари, 2017 година 

  

       Поощрителни награди в конкурса за рисунка по случай 144 години от обесването 

на Апостола получиха Мария Дичева от 7г клас и Борис Неделчев от 5б клас. 

Ръководител на проекта е Ани Георгиева. Грамотите им бяха връчени от 

ръководителя на Ротари проекта „Народните будители и Аз“ – доц. Кирчо Атанасов 



 

 

Балканска танцова спартакиада за купа  „Търновска царица” - ноември, 2016 година 

Сияна Христозова от 3-г клас  

Отличия от Трето държавно първенство по  художествена гимнастика – 

гр.Сливница, 2016 година 



Магдалена Славовска от 1-д клас-с класен ръководител Галя Борисова 

Конкурс   „Аз обичам Черно море” на община Несебър   

Ива Ичевска – 5а клас – 3-то място за стихотворение, учител Мария Гаджева 

Турнир по аеробика в София 

Анна Чалъкова – 3 г клас – 1-во място 

Национални открити турнири по спортни танци  

Светозар Гарабедян от II-б клас – 2-ро място 

Националната кампания за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността 
– 

участие на учениците от 4 а, с учител М.Кувенджиева 

XXV Турнир по математика „Черноризец Храбър”  1 ноември 2016 година, Пловдив 

Ива Иванова Ичевска от V-а клас  

Димана Мирославова Праматарова от III-а клас -3 място 

 Математическото състезание от проф.Борислав Лазаров 

Ива Иванова Ичевска от V-а клас получи сертификат за високо постижение 

Четвърти междунарден турнир "Математика без граници"-есенен кръг-15-25 

октомври 2016 

Ива Иванова Ичевска от V-а клас -сертификат 

Конкурс "Вижте моето ангелче" - София, Арт къща "Куклите" 

Учениците от I клас -I и II група ЦДО при ОУ "Райна Княгиня" участваха в конкурса с 

голямо желание и старание. 

 



     

 

На 26.12.2016г. в Арт-къща "Куклите" беше награждаването на изявилите се в конкурса 

"Виж моя ангел". 

Наши ученици от I клас, с ръководител Йорданка Ангелова, спечелиха 2 място и бяха 

наградени от арт-къщата и Вицепрезидента на Република България Маргарита Попова. 

Наша гордост са: 

Александър Мерджанов  I г клас 

Габриела Джелатова I а клас 

Теодор Гайдаров Iа клас 

Цветомир Балтов I г клас 

„Детска академия на Телерик“ - програмиране за ученици 

В Първото тренировъчно състезание на Терелик по програмиране в  1 ниво се включи 

Станимир Колев от 6-б клас и спечели първо място с 300 точки от трите поставени задачи. 

Осми национален конкурс "Чудото на Рождество Христово" – гр. Смолян, декември 

2016 година 



Теодора Червенкова от 5е клас получи грамота-поощрение, предметна награда и вестник с 

отпечатаната ú рисунка от организаторите на конкурса - Младежки православен център 

"Чисти сърца" при Катедрален храм "Св. Висарион Смоленски " - гр. Смолян и сайта 

"Всемирно православие". Те призоваха младите творци да разкажат или нарисуват 

представата си за Божия син, както и традициите в семейството, рода или родното си 

място за отбелязване на големия християнски празник Рождество Христово.  Учител на 

Теодора по изобразително изкуство е Ани Георгиева 

                       

XIV Състезание по български език „Свети Иван Рилски“  гр.Пловдив, декември 2016 

година 

 Ива Иванова Ичевска от 5а клас се класира на второ място в първия етап от състезанието 

по български език „Свети Иван Рилски“, под патронажа на Института за български език 

към БАН и Областния управител на Пловдивска област. Тя получи грамота от фондация 

„Свети Иван Рилски“ с благодарност за участието и с пожелание за дръзновение и обич 

към родния език. Преподавателката ú Мария Гаджева също получи грамота за съдействие 

и съпричастие към провеждането на състезанието и отличното представяне на ученичката. 



 

Първи клас участват в E-Twinning проект „България в    пощенски картички“ 

–  януари, 2016 година 

       Децата от I-а, в, е класове с класни ръководители Венета Дагова, Славка Джурджева и 

Мария Петрова се включиха още през месец ноември в този проект. Получиха писма от 

два града, а изпратиха на седем. Всеки клас изработи проекти, които изпратиха в куфара, 

за да покажат красотата на нашия роден град Пловдив. 

         По този начин първокласниците се запознават с местната общност, нейната история и 

традиции, обогатяват представата си за света и развиват чувство за принадлежност към 

него. 

       Дейностите по проекта развиват устната и писмената реч на учениците, уменията им 

да общуват, познавателните им интереси и творческите им способности, мисленето, 

паметта и въображението им. А също и творческия им потенциал и предприемачески дух 

чрез        създаване на собствени продукти - картички, албум и др. Създадат се нови 

и    трайни партньорства и приятелства между учениците и между класовете и училищата 

на България.  



 

 



Самостоятелна изложба на наша ученичка в Малага на тема „Приказки от 

България“ – 20 май, 2017г. 

  

         Талантливата художничка Венета Павлова от 5-в клас спечели конкурс в испанския 

град Малага с картината „Неродена мома“, предназначена за илюстрация на книга от 

испански писател. Тя представи своите картини в българското училище на празника, 

посветен на 24 май. Изложбата бе открита 20 май. Увлечена от българския фолклор, 

Венета се представи облечена с автентична народна носия. Тя се включи в празничния 

училищен концерт, цитирайки „Ода на радостта“ и се сприятели с децата, заедно пяха и 

танцуваха на сцената. 

        Венета Павлова спечели и първа награда  от III конкурс за детска рисунка „Моят 

любим герой от българска приказка или книга от български автор“, организиран от 

ПБНУ“Родина“, Малага. 

 

 

Международен турнир по художествена гимнастика – София, 12.05 2017 година 

Момичетата от нашето училище, трениращи към СК „Тракия“, които участваха в турнира 

по художествена гимнастика в столицата, за пореден път се завърнаха със златни медали. 

Този път ги спечелиха с ансамбъла с топки, в надпревара с отбори от други държави. 

Поздравления за: 

Гергана Чомашка – 5в клас 

Йоанна Нешева – 5в клас 

Мариела Керезова – 5в клас 



Анелия Йочкова – 5д клас 

Желаем им нови успехи и да продължават да ни радват! 

 

Промени Изтрий  

2016/2017 

Международно състезание по художествена гимнастика – 

Сърбия - 25-26.03.2017 година 

  

Двете близначки Алегра и Захара Чеперигови от 3-в клас участваха в международен 

турнир по художествена гимнастика в Нови Сад, където заеха престижните второ и пето 

място. Впечатлиха журито с грация и красиви движения. Донесоха радостни емоции на 

своите съученици и класен ръководител – госпожа Любка Козарска. 

 

 

 

Математическо международно състезание на  "Математика без граници"-зимен кръг 

2017 
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Приключи зимният кръг на IV международeн турнир „Математика без граници”. Нашите 

ученици активно се влючиха, решиха вярно задачите и получиха сертификати и медали. 

Даниел Колев от 2-б клас е класиран на 3-то място и получи сертификат и бронзов медал. 

 

Сияна Христозова от III-г клас с класен ръководител Тинка Тодоранова, участва в 

състезанието по модерен балет, организирано от Българската федерация по спортни 

танцови дисциплини.Грациозни и талантливи, тя и нейните съотборнички от „Еra dance 

company“впечатлиха журито и заеха призовите първо и трето място. 

 

 

 



 

Математически международен маратон на "Математика без граници" 

Приключи зимният кръг на IV международeн турнир „Математика без граници”. В него 

участваха над 17 000 ученици от 30 страни на 5-те континента. Нашите ученици активно се 

влючиха, решиха вярно задачите и получиха сертификати и медали: 

 Димитър  Станков от 1-г клас, 3-то място, бронзов медал, класен р-л Валя Гатева 

 Весела Атанасова и Николай Първов от 1-е клас получиха сертификати, а Кристина 

Маркова се класира трета, с бронзов медал и диплома, класен р-л Мария Петрова 

 Владимир Венциславов Должиков - 2г клас, 2-ро място и сребърен медал, класен р-

л Мария Кирилова 

 Александър Должиков – 3-в клас, 2-ро място и сребърен медал, класен р-л Любка 

Козарска 

  

Четвърти международен турнир „Математика без граници”  

Александър Должиков – 3в клас – 2-ро място, учител Л. Козарска 

Петя Кушлева – 3в клас – 3-то място, учител Л.Козарска 

Ива Ичевска – 5а клас – 1-во място, учител Ел.Стоева 

 

Международно състезание по аеробна гимнастика – Будапеща, Унгария  



Александър Мишинков – 3а клас – 1-во място /момчета, индивидуално/ и сребърен медал 

за смесена двойка 

Християна Златанова – 3б клас – двойка с Александър Мишинков – 2 –ро място 

Международно състезание по художествена гимнастика в Сърбия 

Гергана Чомашка – 5в клас – 1-во място 

Международно състезание по художествена гимнастика 

Даниела Тончева от II-д клас – 1-во място ансамбъл        

Международно състезание по художествена гимнастика   в Ниш, Сърбия , 12-13 

ноември 2016 година 

 Алегра и Захара Чеперигови от III-в клас, с класен ръководител Любка Козарска - два 

златни медала и два сребърни медала   

Международно състезание по художествена гимнастика Бургас и Стара Загора 

Даниела Тончева от II-д клас с класен ръководител Гергана Георгиева 

Участия в международни и национални състезания по модерен балет – 2016 година 

 Бетина Колева от 3-г клас, с класен ръководител Тинка Тодоранова, многократно завоюва 

призови места в Международни състезания в Прага, Виена и Национални първенства по 

модерен балет. Изключителен талант и грация, тя получава златни и сребърни медали като 

награда за своето старание, дисциплина и всеотдаен труд 

Международен фестивал на изкуствата 

Сияна Христозова-II място - сребърен медал за модерен балет 

 


