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ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

За първи път в историята на училището, новата учебна

година беше открита само с ученици от първи, пети и осми

клас. Тази ситуация бе предизвикана от предприетите

епидемиологични мерки, свързани с КОВИД-19. Прага на

родното училище прекрачиха 104 първокласници. Те бяха

посрещнати и приветствани от директора д-р Лилия Стоянова.



ПОСРЕЩАНЕ НА НОВИТЕ УЧИТЕЛИ

На първия за учебната година Педагогически съвет бяха представени 

новите учители: 

Елена Стойчева  ЦДО 2 а

Хава Дервиш   ЦДО 1б

Андреана Божикова   ЦДО  1 в

Мария Петрова   ЦДО 1д

Десислава Станоева – учител по математика

Елена Даскалова – учител по математика

и информатика

Надя Станкова – ЦДО 5 клас

Цветанка Филипова  е новото

медицинско лице в училището.



ЗАСЛУЖЕНА     

ПЕНСИЯ

На тържество по повод излизане

в пенсионна възраст,

бяха поздравени и изпратени

в заслужена почивка, следните колеги:

- учителите по БЕЛ: Албена Мутафчиева и Росица Маринополска;

- началните учители: Светла Манова и Виолета Стоилова

- Виолета Ризова – медицинско лице, отдало 32 години от професионалния

си път в нашето училище.

- Димитър Златков – дългогодишен касиер.

- Искра Митова, учител по математика, се раздели с колегите си с много

топли чувства и мили думи. „Седмо СУ, винаги ще бъде в сърцето ми“ – на

раздяла каза тя.



МАТЕРИАЛНА БАЗА

Новата учебна година започна с напълно обновени 301 и 302 стая,

оборудвани с дисплеи и мултимедия бяха още 7 кабинета.

Създадени бяха нови кабинети с подходящ интериорен дизайн по

История и цивилизация /тематично пано с хан Тервел пред портите на

Константинопол/, по География и икономика и по Информационни технологии.

Библиотеката, оборудвана с нови мебели, беше преместена на партера.



МАТЕРИАЛНА БАЗА

Стартирахме с първи стъпки в STEM учението.

Кандидатствахме и спечелихме проект пред Община Благоевград

за построяването на нова 3-етажна сграда

Дворното пространство беше усвоено и преобразувано за

различни дейности на открито. Басейнът с лилиите беше преместен

от южната страна на сградата на училището и около него се

поставиха нови пейки, засадиха се и дървета и кипариси.

За всички стаи бяха закупени бактерицидни лампи за почистване

на въздуха от КОВИД 19 и шест пречиствателя на въздуха.



ОБУЧЕНИЯ НА 

УЧИТЕЛИ

1. На 4 и 5 октомври 2020г.

в гр. Сандански бе проведено

междуучилищно обучение с Трето

ОУ „Христо Ботев“ – Сандански.

Темата на обучението беше:

„Обучение в условия 

на COVID 19”. 

Наред с обучението бяха посетени:

Самуиловата крепост, Златолист и

други забележителности в района.



STEM-ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ 

ПО ПРОЕКТ
2. На 01.02.2021 г. в училищната библиотека бе проведено обучение на

учителите по STEM-науки /химия, физика и астрономия, биология,

математика/по спечелен проект от НП «Осигуряване на съвременна

образователна среда», модул „Библиотеките като образователна среда.

”.



ОБУЧЕНИЯ 

НА УЧИТЕЛИ

3. Онлайн обучение по Еразъм + на 25.02.2021г. проведено с

всички учители, посетили Испания, Барселона.

4. Обучение на 10 и 11 май 2021 г. в училището на тема „Офис

365“ с лектор Илко Ангелов.

5. Обучение на 18.06.2021г на тема „Проектно-базираното

обучение и прилагането му в учебния процес в училище“ – лектор

Мариета Цветкова.



КОНКУРСИ

1. В най-новото предизвикателство, отправено от Музей на водата

– Благоевград, се включиха ученици от 5, 6 и 7 клас на 7СУ “Кузман

Шапкарев“–Благоевград. Темата, по която твориха участниците беше

„Въображение прояви, оригинален КРАНЧО сътвори“.

Целта бе да провокира

креативността и активността

в мисленето на подрастващото

поколение.

Инициативата беше посветена на

Деня на строителя – 26 октомври.



Конкурс

По случай отбелязването на Световния ден на водата – 22

март, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, БНР

– Благоевград и Музей на водата – Благоевград бе отправено ново

творческо предизвикателство!

Участници в конкурса бяха ученици от 1 до 12 клас, като за

целта трябваше да изпратят своя творба – рисунка, есе,

съчинение или стих на тема:

„С отношение към всяка капка“. 💧



ДИСТАНЦИОННО 

ОБУЧЕНИЕ

1.Поради влошаване на епидемиологичната обстановка

в страна, свързана с КОВИД-19, от 30 ноември 2020г.

обучението премина в дистанционна форма. След

04.01.2021г. в клас влязоха само учениците от 1-4 клас,

всички останали останаха на обучение от разстояние в

електронна среда /ОРЕС/.



В ЧАС ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

2. По време на онлайн обучение, под ръководството на

госпожа Стоянова в IVг клас стартира проектът „Екологични

нововъведения в градска среда „.

Основна цел на проекта бе да се стимулира активното

участие на ученици и родители в училищния живот. Предвид

ситуацията, учениците с радост приеха тази задача. Всеки

ученик самостоятелно намери индивидуална и оригинална

идея, с която да се представи!



ОБУЧЕНИЕ  В  ОРЕС

3. Осъществен бе проект „ Коледа у дома“ по време на

дистанционното обучение от 4б клас, с класен

ръководител г-жа Руми Граматикова

4. От втория учебен срок започнаха да влизат в клас за

по 2 седмици, последователно:

от 04-17.02.21г – 7,8 и 12 клас;

от 18.02-02.03.21г – 5,10 и 11 клас

от 04-17.03.21г – 6,9 и 12 клас.



ЛИЧНОСТ  

НА  ГОДИНАТА

Тази година номинациите

,,Личност на годината 2020“ 

бяха под знака на борбата с КОВИД-19 пандемията в

различните сфери от нашия живот и предизвикателствата,

пред които бяхме изправени, но обединени в общата кауза

,,ВЯРВАЙ! ОБИЧАЙ! ПОМАГАЙ!“.

Носител на наградата в категория„Образование“

заслужи Д-р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА,

директор наVII СУ „Кузман Шапкарев“ Благоевград.



СЪСТЕЗАНИЯ 

1."Математика без граници" есен 2020 г.

Сребърни медали 

- Цветислава Яновска и Борис Войнов

Бронзови медали 

- Кирил Зашев от 3д клас, 

- Виктория Петрова, Даниел Крушевски

и Благовест Станоев от 5д клас

2.„Аз рисувам“ 

4б клас – 6 участника с по 50 т.

3.„Знам и мога“ 

Божидара Филипова 4б клас – първо място

Манол Данчев 4б клас – трето място.



МУЗИКАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

Участие в художествено-музикалното състезание на Асоциацията на 

Кеймбридж училищата. 

Ученичката от 7а клас Константина Димитрова се представи с песента

Can t stop the Feeling - Justin Timberlake

/Не мога да спра чувството - Джъстин Тимбърлейк/



НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ 

В ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ 

СЪСТЕЗАНИЯ
1. Антонио Чавдаров 1 д клас -Първо място турнир 

на тема "Християнското семейство"1 д клас 

2. Тиана Траева и Жени Маркова от 1д клас - второ място за картина 

на тема "Християнското семейство" 

4. Кристиан Гальов 1д - медал за първо място по футбол -турнир в Сандански, отбор "Хлапетата"

5. Себастиан Оукли 1д -първо място състезание със ски

6. Владислав Плосков и Кристиан Гальов 1д - медали и купа за първо място Турнир по Футбол 

отбор "Хлапетата«.

7. Наградени ученици от 3 г клас в Националния конкурс «Национален парк 

Рила-познат и непознат», за рисунка: Мария Газиева, Деана Солачка, 

Екатерина Станева, Христина Мичева и Ивайло Христов; за фотография:

Мартин Андонов

8. Стела Иванова 1д клас - първо място състезание по плуване.



Наградени ученици

в състезания извън училище

9. Виктор Арнаудов 1д клас -Трето място на национален футболен турнир "Купа София" с отбора на

Олимпия ФК.

10. Станислав Станиславов Атанасов от 4е клас - първо място за отбора и индивидуална награда за

голмайстор на Международен турнир "Пирин къп" – Сандански, 2021 г.

11. Кристиян Тилев от 1А клас с медал, награда за най-добър защитник и

спечелената с отбора на ДФК "Хлапетата" купа в престижния турнир "София къп".

12. Владислав Плосков и Кристиян Гальов 1 д клас- Детски турнир

" Първи юни" 2021 с. Рилци - 1-во място

13. В състезанията на СБНУ от 7СУ са 11 финалисти, от които

5 победители със златни, 5 със сребърни и 1 с бронзов медал.

14. Виктория Георгиева 1д клас

1-во място, златен медал 

в Национално финално състезание на СБНУ 

15. В Областния кръг на НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

“БОГ Е ЛЮБОВ”, 2021 г. Рая Александрова от 3 г е на

трето място



ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО 

1 ФЕВРУАРИ 2021г.

1. По случай патронния празник на училището –1 февруари, ученици от

трети и четвърти клас решиха да направят добро дело. Малките деца с

огромни сърца /с помощта на своите родители и учители/ събраха

продукти от първа необходимост и за пореден път се включиха в

благотворителна инициатива на БЧК. От тях бяха направени пакети за

хора в неравностойно положение.



ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО  

1 ФЕВРУАРИ 2021г.

2. С нескрит ентусиазъм, учениците от 4 б клас представиха

изложба, рисувайки с преклонение към голямата книжовна дейност

на възрожденеца, цитирайки негови мъдри слова.

Първи февруари - денят на Кузман Шапкарев, събра ученици и

учители пред паметната плоча в двора на 7 СУ. Топлите думи на Д-р

Лилия Стоянова допълниха вълнението в детските очи. Бели балони,

символ на доброто и смирението, надписани от децата с добро

послание, полетяха с надежда, че ще съхраним българщината.

С минута мълчание и свежи цветя учениците се поклониха пред

лика на своя патрон Кузман Шапкарев. Да обичаш България и

личностите, които я правят ГОЛЯМА, е едно от най-силните чувства,

което те ще носят в сърцата си.



ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 

УЧИЛИЩЕТО  

1 ФЕВРУАРИ 2021г.

3. На 01.02.2021г. в Регионален исторически музей -

Благоевград бе проведен урок, посветен на 187 годишнината от

рождението на Кузман Шапкарев. Участваха ученици от 2 в и 2 д

клас, с класни ръководители Мая Иванова и Е Календерска. С много

положителни емоции любознателните ученици участваха в

музейното занимание, посветено на патрона на училището Кузман

Шапкарев. Под формата на презентация и творчески игри те се

докоснаха до неговите живот и дейност.



Поклон пред делото 

на  нашия Апостол –

вдъхновител и герой!
Вдъхновен от разказите за Васил Левски и героичните му дела,

ученикът от 3г клас - Иван Маринов, изработва книжка- лепорело, с

която казва :

Поклон пред делото на Революционера!



Баба Марта бързала…

По случай 1-ви март учениците от пети клас,

под вещото ръководство

на г-жа Даниела Дралева,

бяха изработили в часовете

по Технологии и предприемачество

мартенички, с които украсиха едно от

дърветата на централния градски площад.

В инициативата на община Благоевград се включиха и ученици от 10 а клас

от Ученическия парламент.



Образователна програма 

„Съдебна власт –

информиран избор 

и гражданско доверие.

Отворени съдилища и 

прокуратури“

В деня на Българската Конституция и професионалния празник на

юристите в България и във връзка с Образователната програма „Съдебна

власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и

прокуратури“, творчески екип на ученици от Седмо СУ „Кузман

Шапкарев“ участва във виртуално събитие на Окръжен съд - Благоевград

с изработени факт листи, които съдържат кратка, систематизирана

информация „Кой кой е в съдебната зала“, по време на гражданско и

наказателно дело. По този начин представят участниците в съдебния

процес.



“ГОРИЧКА  В  КОЛИЧКА”

През месец май учениците от 7 СУ "Кузман Шапкарев"
проведоха своите часове по „Природознание/Човекът и природата“ в
училищния двор, и то в компанията на лесовъдите Михаела,
Севдалина и Стоил, пътуващи с новия климатичен фургон “Горичка в
количка”. За изненада на горските учители нямаше нито едно дете,
което да не знаеше кое е най-важно във живота – да засадиш едно
дърво!



УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДИТЕ ПО:
МАТЕМАТИКА - 7 ученика, от които с най-добър резултат:

Ангелика Гръчка – 5в и Християна Христова -5а клас

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 14 ученика, от които с най-добър

резултат:

Филип Лазаровски - 6д клас-96 т. и Ангелика Гръчка - 5в клас - 93 т.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - 20 ученика, с най-добър резултат:

Кристиян Азмански - 6г кл., 78,00 и Йордан Попов – 6б клас-77,00

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ /БЗО/ - 6 ученика:

Нона Йвайлова Плоскова – 96 т. и Натали Емил Илиева – 95,5 т.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - 6 ученика:

Константина Димитрова-7а кл.-26 т. ; Александър Георгиев7а кл.-26 т.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Надя Страхилова Цветкова 8кл; Габриела Бориславова Маринова 10 кл



НАЦИОНАЛНИ 

ОЛИМПИАДИ 

И СЪСТЕЗАНИЯ 

1.Александър Емилов Георгиев от 7а клас, бе класиран за

национален кръг на олимпиадата по география и икономика,

проведен на 13.06.2021 г. Ученикът представи достойно

Благоевградска област с най- високия резултат - 191 точки от

200 максимален.

2.Участници на национален кръг на Kangaroo global

linguistics - Даная Митова, Дея Михалкова, Дея Драганова,

Цветелина Цветкова, Димитър Вагалински, Владимир Иванов,

Филип Лазаровски, Десислава Маркова.



ТРИНАДЕСЕТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Изцяло онлайн, на 19-20 март 2021 г., невероятният екип от Седмо

СУ „Кузман Шапкарев“, подкрепен от РУО Благоевград и Община

Благоевград, организира и проведе Тринадесетото Националното

състезание по информационни технологии на тема „Европейски зелен

пакт“.

С вълнуващо слово и уникален клип за последиците от

замърсяването, климатичните промени и унищожителните процеси на

глобалното затопляне, директорът на Седмо СУ Благоевград – д-р

Лилия Стоянова приветства 100-те участници в състезанието и ги

призова да обединят сили, за да вземат заедно решения, с които да

допринесат за спасяването на Планетата.



ТРИНАДЕСЕТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Темата на състезанието „Европейски зелен пакт“ обедини усилията на

състезатели от София, Благоевград, Бургас, Варна, Шумен, Враца, Кнежа,

Кавадарци – Северна Македония, Кърджали, Русе, Гоце Делчев, Добрич, Лом,

Симитли, Търговище, Казанлък, Своге, Хасково във виртуални класни стаи в

платформата на MS Teams в стремежа да бъдем първия неутрален по

отношение на климата континент.

Участниците представиха уникални проекти и изготвиха своите решения в

направленията:

- V – VІІ клас: Компютърно моделиране; Уеб сайт; Интерактивна презентация;

Групов проект

- VІІI – XII клас: Уеб сайт; Мултимедийни клипове; 3D моделиране;

Самостоятелни компютърни приложения; Интернет приложения.

Единадесетокласникът от 7 СУ «Кузман Шапкарев» Михаел Харалампиев

заe 1-во място в Националното състезание по информационни технологии.





ОСМО РЕГИОНАЛНО 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„ГОРАТА КАТО 

НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“

Състезанието бе посветено на Деня на Земята и се проведе за

осма поредна година. В него участваха ученици от 5 до 12 клас в

областите Благоевград и Кюстендил. Организатори на състезанието

бяха 7 СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград, Регионално управление

на образованието – Благоевград и Асоциацията на професионалните

географи и регионалисти. Домакин е Седмо СУ „Кузман Шапкарев“

– Благоевград. Състезанието бе проведено на 22 април 2021г., в

електронна среда, както и на място, при спазване изискванията и

мерките в условия на пандемична обстановка.



ОСМО РЕГИОНАЛНО  СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА

„ГОРАТА КАТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“

В оспорваната надпревара, продължила близо месец, своя
творчески потенциал, знания, подготовка, креативност
демонстрираха 77 ученици в две възрастови групи: 5-7 и 8-12
клас, по тематичните направления „Защитени територии”,
„Защитени растителни и животински видове”, „Екопътеки”,
„Проблемни екологични територии”.

Големият брой на участниците и тази година показа, че
състезанието успешно постига своите цели: да се продължат
традициите на природосъобразно поведение на младите хора към
нашия дом Земята; да се използват информационните технологии
в помощ на съвместимостта на състезанието с онлайн обучението;
да се придобият знания, умения и ценности, които ще им
помогнат да направят бъдещето на света справедливо и споделено
място за живеене; да се засили интереса на младите хора към
случващото се около тях чрез използване на художествени
средства и компютърни технологии; да се стимулира интересът
към географията.



ОСМО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„ГОРАТА КАТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“

Мотивацията на участниците беше подкрепена от спонсорите на

състезанието – Асоциацията на професионалните географи и

регионалисти /АПГР/, които осигуриха парични награди от по 150, 100

и 50 лева за първите четири места във всяка от категориите, както и

предметните награди от ЮЗДП, осигурени за всички 21 класирани

участници. Компетентно жури с председател проф. Марин Русев –

председател на АПГР, оцени по специални критерии участието на

учениците в презентации и видеоклипове, а изработените макети бяха

оценени от 5-има представители на ЮЗДП, ДГС – Благоевград и Парк

„Рила“, които получиха като реверанс от домакините най-добрите

проекти.



ОСМО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„ГОРАТА КАТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“

На 2 юни 2021 г., в VII СУ „К. Шапкарев“ се състоя официалното

награждаване и връчване на грамоти на призьорите.

В категориите „Презентации” и „Макети” първите места заслужиха

учениците на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Симитли Любица Ортомарова и

Виктория Докузова, а техният ръководител Десислава Златанова бе отличена със

специална награда – ваучер на стойност 100 лв. за постиженията на учениците си.

В раздел „Видеоклипове” победител е Васко Николов от VII СУ, следван от

Михаил Шумантов, ученик на ПГИ „Иван Илиев”, и възпитаниците на

училището в Сатовча Снежана Шекерова, Людмила Бошнакова, Емел Кълкова,

класирани на трета позиция.



ОСМО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„ГОРАТА КАТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“

Сред отличените бяха Мартин Игнатов, Божидар Тасев, Ина Стоянова, Михаел

Харалампиев, Венислава Георгиева, Ина Стоянова, Яна Пешева, Петя Костадинова от

училището-домакин. Поощрителна награда в раздел „Презентации” заслужиха и

Владислав Сашев, Гуидо Галени от III ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Кюстендил.

По време на церемонията, директорът на училището домакин д-р Лилия Стоянова

получи специална награда. Председателят на журито проф. Марин Русев поздрави и

благодари на организаторите, като подчерта, че никъде другаде не се провежда подобно

регионално състезание. Амбицията е форумът да продължи да се развива и разраства и с

включването на Пернишка област, след това на Западна България и да се превърне в

национален.



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО

Традиционната инициатива „Празници на словото“ беше проведена за

дванадесети път от 2.04. до 31.05.2021 г. при спазване на изискванията в

условия на пандемичната обстановка. Тя се реализира във връзка с 2 април-

Международният ден на детската книга, 23 април – Световният ден на

книгата и авторското право и 24 май – Празникът на славянската писменост и

култура.

В програмата на инициативата бяха включени 12 мероприятия, в които

участваха 805 ученици от 1 до 10 клас.

Празниците бяха открити на 2 април - Международен ден на детската

книга – с Четения на приказки от Х. Кр. Андерсен в начален етап, по повод на

216 години от рождението на писателя. От 12 до 16 април малките

първокласници се насладиха на анимираната българска приказка

"Мързеливото и работливото момиче" по време на инициативата "Приказна

съкровищница".

В периода 12-15.04.2021 г. бяха проведени Читателски маратони по

класове от 2 до 4 клас. Учениците излъчиха най-добрите четци, които се

класираха за участие в Състезанието по четене. В читателските маратони се

включиха и част от учениците със специални образователни потребности.



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО

- На 15 април беше оформен кът с изложена теоретична, методическа, учебна и

биографична литература от отдел „Литературознание“ на училищната библиотека.

- Състезанието по четене между победителите от маратоните се проведе на 16 април.

Най-добрите показаха уменията си за изразително четене на непознат текст. С най-много

точки и класирани от жури в състав: учителите М. Цинцарска и Е. Аленова и И.

Шишкова - библиотекар, първите места спечелиха: Катерина Барудова, 2 д клас,

Белослава Далева, 3 а клас, Иви Василева, 4 в клас и Никол Насирова, 4 е клас.

- От 12 до 23 април се проведоха два конкурса: „Работилница за творческо писане“

/Конкурс за литературно произведение/ и Конкурс за рисунки на любими литературни

герои. В „Работилница за творческо писане“ с авторски произведения се представиха 39

деца с 45 произведения в проза, поезия и кратки литературни форми. Те бяха оценени от

литераторите Д. Пашова, М. Цинцарска и С. Митова и класирани в съответните

възрастови групи – 1-4 и 5-12 клас.



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО

Наградени литературни произведения, 1- 4 клас

Категория ПРОЗА Категория КРАТКИ ФОРМИ – гатанки:

«Един ден на село» - Бойко Марянов, 1б клас Мария Янева, 1а клас

«Пролетна прегръдка» - Габриела Поповска, 3д клас Никола Николов, 3г клас

„Маймуна и тиган“- Изабел Зарева 4г клас Ивайло Христов, 3г клас

„Патенцето и бедният старец“- Славея Митева, 4в клас

Категория ПОЕЗИЯ

Никол Алексова, 3в клас – „Приказките“,

Мартин Камбуров, 3г клас – „Учителко, любима“

Дея Михалкова, 4б клас – „Пролет пъстролика“

Наградени литературни произведения, 5-12 клас

- Габриела Маринова, 10а клас - „Пролетта не е просто сезон“;

- Анна Малик, 5б клас - „Разходка“;

- Петя Костадинова, 8а клас - „Доброта“;

- Виктория Петрова, 5д клас - „Книга“;

- Надя Цветкова, 8а клас - „Славянската писменост“



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО

Наградени литературни произведения, 5-11 клас

„Пролетта не е просто сезон“ - Габриела Маринова, 10а клас; „Разходка“ - Анна

Малик, 5б клас; „Доброта“ - Петя Костадинова, 8а клас; „Книга“ - Виктория Петрова,

5д клас; „Славянската писменост“ - Надя Цветкова, 8а клас

- В Конкурса за рисунки на любими литературни герои участваха 86 малки художници.

Категория I – II клас - първи места: Ели Пешева, 2д кл., Анна Топалова, 1а кл.,

Категория III - IV клас: Деана Солачка, 3г кл., Калоян Койков, 4б кл., Яна

Шаламандова, 3б клас

Категория V – VII клас - Божидар Тасев, 6г кл., Велислава Смилкова, 6г кл., Катрин

Митева, 6г клас

Патенцето и бедният старец
Славея Митева |VII СУ „Кузман

Шапкарев” - Благоевград| 4 В клас



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО

- Дарителската кампания „Дари книга! Чети повече!“, обявена за периода 12 - 30

април, беше удължена до края на месец май, поради увеличения брой на ученици, учители

и родители, желаещи да се включат в нея. Дарени са 148 книги и учебни помагала.

- На 10.05.2021 г. бе проведен читателски маратон с първокласниците „Аз вече мога да

чета!“ по класове, с излъчване на „Най-добър четец“. Тук най-малките ученици показаха в

каква степен са усвоили умението си да четат правилно и изразително. Избрани, чрез

гласуване по класове, бяха:1а клас – Вяра Христова, 1б клас – Алекс Стойков, 1в клас –

Кристиан Киров, 1г клас – Софиа Корунов, 1д клас – Жени Маркова

- В Конкурса по декламаторско майсторство, проведен на 11 май, се включиха 36

участници, които декламираха на сцена стихове от български автори и лично творчество.

Призови места спечелиха: Боян Карасански-1 а кл., Валери Николова-1 г кл., Лазарина

Скабрин-2 д кл., Дарина Ковачка-3 д кл. и Дея Михалкова-4 б кл.

Награда за декламация на авторско произведение – Анна Малик, 5 б клас



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО

-14.05.2021 г. – Състезание по практическа и функционална грамотност за учениците

от 5, 6 и 7 клас. Участваха 32 ученици, които работиха върху тестове за четене с разбиране.

Излъчени са 8 първи места с равен брой точки.

- На 17 май в училищния двор се проведе дългоочакваното от учениците «Дефиле на

литературните герои». В конкурса за най-добър костюм участваха 70 деца, облечени в пъстри

костюми на приказни герои. Първото място с най-много гласове спечели Деа Николова, 3а

клас-Феята на цветята.



ТРЕТИ ФЕСТИВАЛ 

НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И 

МАТЕМАТИКА

Третият фестивал на природните науки и математиката

„ДИАМАНТЪТ Е ВЪГЛЕН, СПРАВИЛ СЕ СЪС СТРЕСА“. Събитието

се проведе в Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград, на

11.06.2021 год. от 10 часа, при следната организация:

- Тримерен урок: „Диамантът е въглен, справил се със стреса“ на

науките на чудесата: физика, химия и биология;

- Театрална постановка „Диамант и графит“;

- Състезателна игра „Зная много“ между отборите: „Нютон“,

„Ломоносов“ и „Дарвин“;

- Защита на проекти, изготвени от състезателни отбори и

участници във фестивала;

- Споделяне на добри практики.



ТРЕТИ ФЕСТИВАЛ НА 

ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И 

МАТЕМАТИКА

В тримерен урок учителката по химия д-р Илиана Янева акцентира на

свойствата на въглерод, аутропните му форми – графит и диамант. Бе обяснен

блясъкът на диамантите с физичните явления и тяхната красота и скъпоценност

от физична гледна точка от Валентина Димитрова – учител по физика и

астрономия, а преподавателката по биология Румяна Икономова даде съвети,

свързани с преодоляването на стресовите ситуации.

Атрактивни ученици с артистични умения представиха сценката „Диамант и

графит“, а гостите от столичното 68-о СУ „Акад. Никола Обрешков“ достойно

се включиха със скрач-игра, презентация, свързана с диаманта, и представиха

новите учебни предмети – „Природа и дигитален свят“ и „Интерактивен

графичен дизайн“.



ТРЕТИ ФЕСТИВАЛ 

НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКА

Учениците представиха невероятни макети, които

затрудниха журито в излъчването на първите три места.

Предвидените награди и грамоти стимулираха участниците за

нови изяви, а танците след фестивала обединиха младежите от

двете училища, които предстои да партнират в следващите

формати на фестивала.



ОТКРИВАНЕ  НА  STEM ЦЕНТЪР ЗА 

ОТКРИВАТЕЛИ

На 11 юни 2021г. в VІІ СУ „Кузман Шапкарев” – Благоевград, бе

открит първият в областта СТЕМ център за откриватели. Това става 

възможно след кандидатстване по Национална програма

„Изграждане на училищна STEM среда”, а проектът, чийто автор е 

директорът на VІІ СУ д-р Лилия Стоянова, бе одобрен за 

финансиране в размер на 300 хил. лв.



ОТКРИВАНЕ  НА  STEM ЦЕНТЪР 

ЗА ОТКРИВАТЕЛИ

За година и половина упорит труд, съпътстван с безсънни

нощи и предизвикателства, екипът на д-р Стоянова, включващ и

архитект инж. Димитрина Митрева, графични дизайнери,

специалисти в областта на мебелното обзавеждане и в подбора на

технологично оборудване от последно поколение, успяха да

преобразят и да създадат изцяло нова за образователната ни

система концепция, с която VІІ СУ „Кузман Шапкарев” става

училището на бъдещето.



ОТКРИВАНЕ  НА  STEM ЦЕНТЪР 

ЗА ОТКРИВАТЕЛИ

Цялостната трансформация на училищното пространство започва от
осветена арка с надпис „STEM“, която отделя обособените кабинети по физика и
математика, химия и биология и природни науки от останалите помещения на
третия етаж. В отделеното коридорно пространство са обособени вълнообразни
мултифункционални ниши с изпъкнали и вдлъбнати места до вратите,
вълнообразни пейки за сядане, с LED ленти, осветяващи информационни табла,
контакти за зареждане на таблети и телефони, срещу които е предвидена стена за
творчество на учениците. Върху нея може да се катерят, рисуват, творят,
генерират.



ОТКРИВАНЕ НА  STEM ЦЕНТЪР 

ЗА ОТКРИВАТЕЛИ

Целта е с новата учебна среда (физическа, дигитална и съдржателна)
младите хора да се подготвят за успешна бъдеща реализация в различни
сфери на живота, развивайки своето логическо мислене,

умения да решават проблеми,

дигитална грамотност,

емоционална интелигентност.

„Най-голямата ми радост е, че освен целия екип, много ученици също
изявиха желание да се включат и помагаха. Основната идея е всяко дете да
открие своето място в училище, защото тогава няма нужда да го
мотивираш”, сподели д-р Стоянова и заедно с началника на Регионалното
управление на образованието Ивайло Златанов срязаха лентичката на
новия СТЕМ център.



ОТКРИВАНЕ  НА  STEM ЦЕНТЪР ЗА 

ОТКРИВАТЕЛИ

С неприкрит интерес гостите - учители и директори, влязоха в
отличващия се с космически дизайн кабинет по физика и
математика, оборудван със станции за експерименти, подвижни СЕТ
лаборатории за експериментална работа и маси с мултисензорни
екрани /touchscreen/. Мнозина от присъстващите извадиха
телефоните си, за да снимат и асиметричните шкафове със стъклени
витрини, интерактивна маса, лаборатория и вградена стена с
експозиция на динозаври, животни и растения на кабинета по химия.



ОТКРИВАНЕ НА  STEM ЦЕНТЪР ЗА 

ОТКРИВАТЕЛИ

Не по-малко впечатляващи са и зоната за релакс в

обособен зелен център с два цилиндрични вертикални

аквариума във фоайето, вертикални градини, обхващащи и

двете стълбищни клетки и стъклена част от стената с бонзай и

декоративна растителност. В зеления център е разположен и

кабинетът по природни науки с иновативни решения на

флората и фауната под формата на декорация от двете

страни на зоната за експерименти, както и естествени

пънчета в четирите цвята на STEM науките – жълто, синьо,

червено и лилаво.



ОТКРИВАНЕ 

НА STEM ЦЕНТЪР 

ЗА ОТКРИВАТЕЛИ

Всяко помещение е със стъклени врати и е оборудвано с модерни

модулни маси, които позволяват разместване по предназначение – за

самостоятелна работа или кръгла работилница за проекти, насърчаваща

креативното мислене и екипната работа. Чрез възможностите на

интерактивния софтуер mozaBOOK, безжичните лаборатории,

роботизирания кът и всички предвидени интерактивни средства се

разработват уроци и казуси, които ще научат децата как различните

научни дисциплини се интегрират и работят заедно. Чрез това учебно

съдържание в смесената учебна среда се демонстрира на учениците как

научният метод може да бъде приложен в ежедневието.



ОТКРИВАНЕ 

НА  STEM ЦЕНТЪР 

ЗА ОТКРИВАТЕЛИ

Работилниците за проекти в дъното на всеки от кабинетите

разгръщат възможности на проектно базиран или проблемно базиран

образователен процес. Предвидени са модерни методи за

преподаване и оценяване, аналитични рубрики, тестове за ученици и

пълно портфолио от експерименти.

„Факт е, че физическата среда възпитава, мотивира и учители, и

ученици. Радвам се, че идеята на г-н Вълчев е намерила едно

практическо място за реализация”, каза началникът на РУО и

поздрави д-р Стоянова и колектива на VІІ СУ.

Гости на откриването на фестивала бяха и ученици, и учители от

столичното 68-о СУ „Академик Никола Обрешков”.



НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“ НА МОН

В началото на лятната ваканция около 100 ученици от всички

класове /1-11/, избрани по определени критерии, лагеруваха в Китен и

Слънчев бряг по НП „Отново заедно“ на МОН. Наред с плажуването,

бяха предвидени забавни и занимателни игри, в програмата бе

включен и аниматор, а също така бяха заложени и посещения на

исторически и културни обекти. Посетиха се аквапарка в Примoрско и

Слънчев бряг, стария Несебър и тракийското скално светилище

Бегликташ.


