
 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС 
 

VII СУ „Кузман ШАПКАРЕВ“ 

БЛАГОЕВГРАД 

2021-2022 

учебна година 

 

 



Началото 

 НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА СТАРТИРА С ВЕСТТА,  

ЧЕ НАШЕТО 7СУ »КУЗМАН ШАПКАРЕВ» – БЛАГОЕВГРАД,  

 Е ВЕЧЕ СЪС СТАТУТ НА  «ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ». 

 

  118 ПЪРВОКЛАСНИЦИ   

ПРЕКРАЧИХА ПРАГА НА РОДНОТО УЧИЛИЩЕ. 

 

 МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022г. С ОЩЕ ЕДНА ПРЕКРАСНА НОВИНА 

– СПЕЧЕЛЕНА АКРЕДИТАЦИЯ  

ПО ЕВРОПЕСКА ПРОГРАМА  «ЕРАЗЪМ +» 

 



  

Новоназначени учители 

 

- ЕВГЕНИЯ ИЛКОВА – ПСИХОЛОГ;  

- АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – ЛОГОПЕД; 

- МАРИЯ ПАЛАХАНОВА – МАТЕМАТИКА; 

- МИГЛЕНА ГРАХОВСКА – БЕЛ; 

- ЙОАНА ХРИСТОВА – АЕ; 

- АНЕЛИЯ ГОРОВА – ИТ; 

- КРУМИ КАИШЕВ – МАТЕМАТИКА. 



 В ЗАСЛУЖЕН ОТПУСК 

 В заслужен отпуск, 

 със скромно тържество, 

 беше изпратен дългогодишният 

преподавател 

 и обичан колега по математика – 

Анатолий Бенов.  



Обучения 

I. м. 10.2021г. - Обучение по проект "Квалификация за професионално 

развитие на педагогическите специалисти"- Сандански,  /планирано, но 

непроведено – КОВИД19/ 

II. 29-30 април, 2022г. -"Организация и управление на учебен процес в 

дигитална среда (2 K.K.) – Банско 

III. 04.05.2022г. – „Дигитално образование“ – онлайн обучение – лектор 

Камелия Шуманова. 

IV. СТЕМ проект - обучение на учители в библиотеката – м. март 2022г. 

 



 МЕРОПРИЯТИЯ 
 Учениците от 7 СУ „Кузман Шапкарев“-Благоевград се включиха във второто 

издание на „Дни на безопасността на ROADPOL“, което се проведе по време на 

Европейската седмица на мобилността  16-22.09.2021год. Водени от посланието 

на кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“, учениците 

от 11А клас - Владислава Димитрова, Габриела Маринова, Мария Халибрям и 

Станислав Бачев демонстрираха на най-малките, какво е правилното и безопасно 

поведение, когато сме на пътя. Момичетата и момчетата от прогимназиален етап 

се включиха в инициативата, като показаха своите майсторски умения на 

велосипед, с демонстрация на приложно колоездене. Изработвайки прекрасни 

рисунки, учениците от начален курс, показаха че познават правилата за 

безопасност на движението по пътищата.  

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 
 На 24.09.2021г, за първи път нашето училище взе участие в 

„Европейски ден на спорта в училище“. Организатор на събитието 

е BG BE ACTIVE. Около 400 ученици се включиха в различни игри 

– щафетни, тренировка физическа подготовка, демонстративен мач, 

волейбол, най-малките участваха с рисунки на асфалта на тема 

„Здравословен начин на живот“. Продължителността на 

мероприятието беше 120 минути. 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 Учениците от VII СУ „Кузман Шапкарев“  се 
включиха в националната кампания „Походът на 
книгите“, организирана от Асоциация „Българска 
книга“ в партньорство с Министерството на 
образованието и науката за десета поредна година.  

 На 30.09.2021 пред учениците от 3в клас, с класен 
ръководител г-жа Мая Иванова, беше представена 
презентация на тема „Пътят на книгата до нас“, 
свързана със създаването на книгите.  Книгата като 
одухотворена вещ отправи своята молба и съвет към 
читателите. Учениците заедно прочетоха „Молбата на 
книгата“ и направиха рисунки на любимата си книга. 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 С прекрасни впечатления  и 

професионални амбиции са учениците от 

10 и 12 клас на 7 СУ "К. Шапкарев" след 

посещението си в модерните лаборатории 

на УНИБИТ на 21.12.2021г..  



Ден на розовата фланелка 

23.02.2022г.  

Учениците от 2д клас, 

 с класен ръководите г-жа Ради Бенова  

отбелязаха деня и казаха: 

Не❗ На тормоза в училище, но не само за ден ❗ 

 



БАБА МАРТА 
 Учениците от ЦДОУ 5-6 клас изработиха с 
огромно желание прекрасен трицветен венец, по повод 
1 март, на който бяха монтирани различни национални 
мотиви, свързани с нашето минало – вретено, цигулка, 
боб, ръчно изработени мартенички, плетена роза на 1 
кука, метличка против уроки и много други. Този 
венец беше поставен във фоайето на училището на 1 
март – Баба Марта и стоя там до края на месец март. 



БАБА МАРТА 

 Да сме бели и червени, весели и засмени и от Господ благословени! 

Поздрав от учениците в група ЦДО-2а и 2д клас по повод баба Марта. 



3 март  

Нека знаем, нека помним!  

С България в сърцето!   

                                                                             Родолюбците от 2а и 2д клас. 

Честит 3-ти март!  

Трети март! Трети март! 

Чакан празник, свята дата. 

Трети март! Трети март! 

Ден рожден на свободата. 

Спомня си Балкана пак 

за огньовете хайдушки 

и за славните братушки,          Светъл празник - свята дата!   На този ден дошла е свободата! Поздрав от 2в и 2а клас! 

тръгнали от Волга чак, 

с богатирските си пушки 

да прогонят злият враг. 

Трети март! Трети март! 

В мир народът ни добрува. 

Трети март! Трети март! 

Днес България празнува. 

Ат. Стоянов  



Честит празник – 3 март! 



 Благовещение – 25 март 

Благовещение е!  

Блага дума кажи-блага дума получи! 🍀 

Гълъбът  е символ на мира и на здравето! 

Учениците от 2д клас  и г-жа Ради Бенова 

си пожелаха точно това:  

ЗДРАВЕ И МИР ЗА ВСИЧКИ ХОРА ПО СВЕТА!   

 

 



ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО – 25 март  

"Не е важно колко даваме, а колко обич влагаме в даването!" – 

Майка Тереза 

 ЦДОУ 5-6 клас  

 

 



Денят на Земята 

 По повод 22 април – Денят на Земята, 

 учениците от 4г, с ръководител госпожа Ирибозова,  

засадиха цветя в двора на училището.  



ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 Поради влошената епидемиологична обстановка, от 26 октомври 

2021г. обучението премина в електронна среда /ОРЕС/. Всички ученици 

останаха затворени в къщи, пред компютрите. 

 

 От 10.11.2021г. всички начални класове се върнаха в училище, срещу 

декларация от родител за съгласие за тестване 2 пъти в седмицата за 

КОВИД19.  Учениците от 5 паралелки останаха зад компютрите вкъщи, 

поради отказ на родителите за тестване.  

 

 От 06.12.2021г. всички ученици от 5 до 12 клас влязоха в класните 

стаи. Училището се изпълни с детски смях и глъч. 



 КОНКУРСИ 

 В тазгодишното девето издание на 
конкурса на вестник „Струма““ през 
месец октомври 2021г., д-р  Лилия 
Стоянова, заслужи второ място в 
категория „Любим учител”, като впечатли 
журито с прекрасното си есе на тема“ На 
какво ни научи пандемичната обстановка 
в училището и обучението в онлайн 
среда“. В топ 10 завършиха Златина 
Божурска – учител ЦДО и Елена 
Даскалова- учител по ИТ. С изцяло 
новата си учебна среда, методи на 
преподаване, технологични решения 
ръководеното от нея VІІ СУ „Кузман 
Шапкарев“  заслужи приза „Училище на 
годината“ 2021. 



 КОНКУРСИ  

 5-ти Национален конкурс за STEM науки в България, който се проведе на 

31.08.2021г,  под егидата на МОН и Европейски проекти.  

Национални лауреати с проекта на руски език „Осень“ – триминутно видео. 

 Учениците подготвиха сами презентациите, съчиниха стихове, есета и 

рецитираха творби на А.С.Пушкин на правилен руски език и с много плам.  

 Второ място за учениците от 12 клас с ръководител г-жа Светлана 

Дживджорска. 

 Наградени ученици:  

ВАСКО НИКОЛОВ, КРУМ ЦАРЕВ, МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ И ИЛИЯ 

КОЛЕВ  от 12а клас. (в екип) проект „Есен“, направление – SUPER STEAM (art).  

 Наградени учители:  

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА, категория – „STEM AMBASSADOR“. 

 



 ОЛИМПИАДИ 
ОБЩИНСКИ  КРЪГ 

1. МАТЕМАТИКА – 11.12.21г. 

1. Георги Митев Цветков       4 кл.   7          7         7   21    точки 

2. Алекс Венцислав Стоименов 4     7         3,5       7 17,5 

3. Благовест Методиев Станоев 4     7         7       7 21 

4. Кирил Красимиров Зашев 4     7         4       7 18 

5. Матео Йорданов Симеонов 4     7         4       7 18 

6. Белослава Симеонова Далева 4     7         7       7 21 

7. Димитър Димитров Рашков 6а     7         6,5       2,5 16 

8. Ангелика Андонова Гръчка 6в     7         7       2 16 

9. Виктория Антонова Петрова 6д     7         7       7 21 

10. Мария Христова Топалова 6б     4         7       7 18 

11. Александра Атанасова Коцева,7     6,5  6       4,5 17 

12. Виктория Ал. Тетерина        7     4         5       7 16 

13. Филип Лазаровски               7     3,5  7       7 17,5 

 



 ОЛИМПИАДИ 
 БЕЛ – 12.12.2021г.  

1. Йоана Красимирова Петкова      5 29 т. 

2. Йоана Димитрова Стойкова       5 30 т.  

3. Кръстиан Николаев Бошкилов      5 28 т. 

4. Илко Валентинов Петров             5 29 т. 

5. Светлозара Владимирова Станкова5     28 т. 

6. Севгел Шукри Дервиш             5    29 т. 

7. Божидара Алкесандрова Филипова 5   29  т. 

8. Дея Стефанова Михалкова        5  30 т. 

9. Дарина Георгиева Гогушева          5 30  т. 

10. Ангелика Андонова Гръчка         6  29 т. 

11. Виктория Антонова Петрова       6   28 т. 

12. Гергана Димитрова Стефанова  6   28 т. 

 

 



 ОЛИМПИАДИ 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

1. Йордан Сашков Попов                          7    91.5т. 

2. Филип Лазаровски                               7д   85т. 

3. Николай Стоименов Опълченски         7а   79т. 

4. Цветелина Райчова Бошкилова            7д   78.5т. 

5. Георги Станиславов Божинов              7в    76т. 

6. Кирил Василев Георгиев                      7г    75т. 

7. Ангелика Андонова Гръчка                  6в    84т. 

8. Дея Цветанова Драганова                    6а    83т. 

9. Виктория Антонова Петрова                 6д    83т. 

10. Ина Росенова Стоянова                        6а     75т. 

11. Йоана Димитрова Стойкова                  5д     79т. 

12. Цвета Петрова Мицова                          5б     78т. 

13. Илко Валентинов Петров                      5в      77т. 

 



ОЛИМПИАДИ 

 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

1. Виктория Антонова Ганева                  5б     62,00 

2. Божидара Александрова Филипова          5б     62,50 

3. Дея Стефанова Михалкова                       5б     65,50 

4. Георги Георгиев Басмаджиев                   5в     62,50 

5. Кръстиан Николаев Бошкилов                   5в     60,50 

6. Дея Цветанова Драганова                         6а     66,00 

7. Виктория Андонова Петрова                   6д 73,00 

8. Йордан Сашков Попов                          7б 67,00 

9. Боян Димитров Димитров                          7в 61,00 

10. Ана Владимирова Теодосиева                   7в 60,00 

11. Крум Атанасов Малешевски                    7в 60,00 

12. Велислав Красимиров Стоянов            7в 60,00 

13. Кристиян Владимиров Азмански            7г 61,00 

14. Георги Найденов Алмишев                   7г 60,00 

15. Филип Лазаровски                                7д 68,00 

 



ОЛИМПИАДИ 
ФИЛОСОФИЯ 

1. Ивана Огнянова Гошева            12а 85т. 

2. Васко Кирилов Николов            12а 80т. 

3. Станислав Методиев Бачев          11а 75т. 

4. Магдалена Атанасова Георгиева  10а  75т. 

5. Петя Добринова Костадинова        9а 75т. 

 

ФИЗИКА 

1. Ана Некулаче Боканиала                   7 клас 

2. Йордан Сашков Попов                        7 клас 

3. Виктория Александровна Тетерина   7 клас 

4. Цветелина Райчова Бошкилова          7клас 

5. Филип Лазаровски                             7 клас 

 



ОЛИМПИАДИ 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

1. Станислав Методиев  Бачев                   11а 

2. Александра Александрова Хаджийска   12а 

 

 

ХООС 

1. Цветелина Райчева Бошкилова  7д клас 

2. Филип Лазаровски                     7д клас 

3. Богдана Иванова                       7в клас 

 

БЗО 

1. Георги Станиславов Божинов -      104,5 т.(7в) 

2. Крум Атанасов Малешевски -          96,5 т.(7в) 

3. Богдана Райчова Иванова -              90 т.(7в) 

4. Кристиян Владиславов Азмански    104 т.(7г) 

5. Филип Лазаровски -                       113,5 т.( 7д) 

6. Цветелина Райчева Бошкилова -    105,5 т.(7д) 

 



ОЛИМПИАДИ 
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ  

на състезание по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,  

организирано от сдружение на Асоциация на Кеймбридж училищата в България: 

Ниво PRE- A1 

Калина Костова – 4 г клас 

Лина Милкова – 4 д клас 

Ниво А1 

Даная Митова – 5 б клас 

Ниво А1  Senior 

Дея Драганова – 6 а клас 

Ниво А2 

Виктория Стойчева – 7 б клас 

Ниво В 1 

Александър Динчев – 8 а клас 

Ниво В 2 

Владимир Иванов – 9 а клас 

 



„МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ – есен 2021г 

  

В международния математически турнир 

„Математика без граници“  

участваха 125 ученици от 1 до 7 клас.  

20 от тях са медалисти – 

 1 златен, 5 сребърни и 14 бронзови. 

 

1. Кристиан Цветлин Киров от 2в клас – 

златен медал. 

2. Виктория Георгиева 2 д клас - бронзов 

медал и сертификат 

 



 СЪСТЕЗАНИЯ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ 

1. Кристиян Гальов и Владислав Плосков, 2 д клас -  първо място на 

турнир по футбол в гр. Пловдив , лично наградени от Димитър 

Бербатов 

2. С отлично  представяне завърши   Националното финалното 

състезание за знания на СБНУ.  

Златните и сребърните медали: 

3г клас, с класен ръководител г-жа Ирибозова  

- златни медали - Калина Костова, Йорданка Илиева, Иван Маринов, 

Георги Цветков,Рая Александрова;   

- сребърни медали- Деана Солачка, Мария Газиева, Георги 

Шалявски, Божидара Рошкова и Никола Николов; 

- 4а клас, с класен ръководител г-жа Костова - 4 златни и 3 сребърни 

- 4в клас, с класен ръководител г-жа Иванова - 1 златен и 5 сребърни, 

- 4б клас, с класен ръководител г-жа Граматикова - 5 сребърни 

- 4г клас, с класен ръководител г-жа Захариева -1 сребърен  

- 4д клас, с класен ръководител г-жа Педова -1 сребърен 

 



СЪСТЕЗАНИЯ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ 
3. Кристиян Гальов – 2 д клас 

 – 2-ро място в Kronos Cup-Plovdiv 2022 г. 

 

 

4. Първо място на  Ученически игри – Общински кръг 5-7 клас – баскетбол - момичета 

Първо място на  Ученически игри – Общински кръг 5-7 клас – волейбол – момичета 

Второ място на  Ученически игри – Общински кръг 5-7 клас – волейбол – момчета 

 



СЪСТЕЗАНИЯ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ 
5. Първо място на Районно ученическо 

състезание „Защита при бедствие, пожари и 

извънредни ситуации“ – 17 май 2022г. 

Участваха ученици от 6в клас. 



В ЧАС  СЪМ 

 Месец март 2022 г., чрез проектно - базирано обучение, ученици от 6 клас от 

клуб “Природата и ние” с ръководител д-р Илияна Янева, отбелязаха 

европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR). Бъдещите еколози 

фокусираха вниманието на съучениците си върху екологични проблеми и как да 

се справим с тях. Те представиха и защитиха изпълнените от тях проектни задачи 

и предизвикаха бурни дебати върху екологични теми.  

 Всички се обединиха в името на една обща цел- по-добро бъдеще за всички!  



 ХИМИЯ ИЛИ ВЪЛШЕБСТВО 

 Последната учебна седмица на 
м.декември 2021г, коледно настроение 
и положителни емоции на учениците 
от 7, 9 и 10 в часовете по химия! 
Учениците с удоволствие наблюдаваха 
забавните опити:  

“Златен дъжд”,  

”Вулкан”,  

“Слонска паста”,  

“Хамелеон”,  

“Огънчета под вода” 

 и как да запалим спиртна лампа без 
кибрит... 



14 февруари  

 В деня на влюбените, 14 февруари 2022 г. г-жа Илияна Янева 

изнесе открит, нетрадиционен урок  по химия - "Химия на 

любовта". "Изучаването на химия има две цели: едната - 

усъвършенстване на природните науки, а втората - умножаване на 

житейските ползи." – в заключение каза тя.  

“Любовта е най-необходимото пробуждане, от което се нуждаем” Д. 

Шаер.  

 

 



ДЕБАТ 
 На 08.03.2022 г. се проведе открит дебат на тема ,,Проблемите на младите 

хора-решения и перспективи" между учениците от горен курс. Под вещото 

ръководство на г-жа Даниела Дралева, в първия кръг учениците от двата отбора 

изложиха основните проблеми на младите хора. Във втория кръг посочиха и 

решенията за справяне със самите проблеми. Разменяха си и си задаваха различни 

въпроси, а в трети кръг думата имаха публиката и арбитрите с въпроси към 

самите участници. С отлично ораторско майсторство и убедителност първо място 

взе Ивана Гошева от 12 а кл. и отбора на „Знаещи“ - Васко Николов -12 а и 

Магдалена Георгиева -10 а. Достойно се представиха и техните опоненти  от 

отбора на „Можещи“ -  Златина, Илия и Михаел от 12 а кл. 



ОТКРИТ УРОК  „ПО ЖЪТВА“ 
 Истински празник бе на 21 април 2022 г., в нашето училище. Учениците от 7 

клас и г-жа Миглена Граховска стартираха Великденските празници с открит урок 

по литература на тема: „Нашата връзка с българските традиции, отразени в 

разказа на Елин Пелин ,,По жътва".  

 Учениците се състезаваха в три направления: 1. Литературен кръг, където 

показаха своите знания върху творчеството на автора; 2. Художествени умения - 

рисуване на картини по разказа; 3. Кулинарни умения-месиха питки и баници. 

  Най-вълнуващо бе изпълнението и драматизация на самия разказ ,,По жътва". 

Така учениците проследиха целият път на хляба и показаха, че красотата 

,,любовта, трудът, песента, танца, дори смъртта“ всичко е част от нашия живот.    

Прекрасното представяне на децата бе оценено от жури в състав: Доц. д-р М. 

Анева-режисьор от ЮЗУ, г-жа Ирена Стамболиева-зам. директор и учител по 

БЕЛ, Спаска Митова-учител по БЕЛ и Ангелина Георгиева-логопед. 

1- во място и в трите кръга взеха учениците от 7 в клас; 2-ро място учениците от 7 

а; 3-то място -7 б клас.  

„Благодарим ви ученици и колеги, че изпълнихте сърцата ни с толкова много 

прекрасни емоции!“ – в края на урока каза г-жа Лилия Стоянова – Директор на 

училището. 



ОТКРИТ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ 
 С открит урок по родолюбие бе отбелязан Деня на храбростта и на Българската 
армия    - 6 МАЙ 

 Специални гости на събитието бяха военнослужещи  от формирование 26 400, 
педагогически специалисти и ученици от столичното 51 СУ „Христо Ботев“ и 
Спортното училище – Враца.. В училището  бе организиран и проведен впечатляващ 
урок, който започна с националния химн и завърши с „Тих бял Дунав“. Бяха развети 
българският трибагреник и знамето на образователната институция. 

 Д-р Елена Чалгънова, уредник в Регионалния исторически музей,  запозна 
учениците със знакови дати и събития, свързани с формирането на Българската армия. 

 Майор Александър Петров акцентира на славната история на Четиринадесети 
пехотен македонски полк, чиито наследници днес са военнослужещите от 
формирование 26 400. „Ние с чест носим пагоните, униформата и ще направим всичко 
възможно да защитим честа, достойнството на хората, които вече не са сред нас. Ще 
направим всичко възможно тези от вас, които имат желание да последват тази 
прекрасна професия призвание в служба на родината“, обърна се към учениците майор 
Петров и ги посъветва да помнят, че Българската армия няма нито едно пленено бойно 
знаме. В знак на уважение и признателност единадесетокласничката Габриела 
Маринова рецитира и подари на военнослужещите свое авторско стихотворение, а 
учителите по история Петър Мицов и Иван Симеонов „провериха“ знанията на 
младежите с историческа викторина, като най-добрите бяха наградени с книги.  



Иновации в действие /02-04.05.2022г./ 
 Домакини Седмо СУ "Кузман Шапкарев" – Благоевград, с директор Д-р Лилия Стоянова,  

партньори СУ "Христо Ботев" - Враца с директор Виктор Кръстев, 51 СУ "Елисавета 

Багряна« - София  с директор  Асен Александров, Спортно училище "Св.Климент Охридски" 

- Враца, с директор Даниела Велкова! 

Посрещнахме съмишленици, изпращаме Приятели!!! 

Благодаря на невероятния екип от Седмо СУ -   Ирена Стамблиева,   Д-р Илияна Янева, 

Валентина Димитрова, Руми Икономова, Надя Станкова, Райка Томова, Златка Златанова, 

Милена Тодорова, Камелия Шуманова, Люба Божикова, Мартина Кехайова, Ани Цветанова и 

Цветелина Гущерова, Даниела Дралева, Мартин Врабевски. 

ЗА НАС БЕШЕ ЧЕСТ! – каза Румяна Икономова – учител по БЗО 



Иновации в действие 
 Инициативата се проведе в рамките на 3 дни от 02 до 04 май 2022г..  

През първият ден училището домакин проведе следните мероприятия: 

1. Открит урок по иновативния предмет „СТЕМ интеграция“ на тема – „Сърце мое“ проведен от Румяна 

Икономива – преподавател по БЗО.  

През втория ден бяха проведени два открити урока по природни науки и един в начален етап“ 

1. „Химията в любовта“ – проведен от д-р Илияна Янева, преподавател по ХООС. 

2. „Слънцето в очите ми“ – проведен от Валентина Димитрова, преподавател по физика и астрономия.  

3. Интегриран урок по математика и родинознание „Jump Math“, проведен от Милена Тодорова – начален етап. 

Третия ден беше представен интердисциплинарен урок на тема: 

1. „Математика ръка за ръка с информационните технологии“ – проведен от Райка Томова, преподавател по 

математика. Урокът съчетава креативност, логическо мислене, комбинативност и наблюдателност. 

През този ден освен откритите уроци , бяха демонстрирани дейности и на два клуба. 

2. Клуб „Дигитален свят“ – с ръководител Люба Божикова, преподавател по ИТ, представи програма за създаване 

на игри „Скрач“ със състезателен характер. 

3. Клуб „Родолюбец“ – с ръководител Камелия Шуманова, преподавател по ИТ, представи проекти от участия в 

състезания. 



ИНОВАТИВЕН УРОК „СЪРЦЕТО МОЕ“  

 На 11 май 2022 г., иновативен урок „Сърцето мое“ на ръководителя Румяна Инономова 

с ученици от 7 до 12 клас се представи пред изтъкнати  кардиолози  от Националната 

кардиологична клиника и представителите на Ротари-клуб. Гостите бяха запознати с 

възможностите за STEM обучението в изградения STEM център. Това е обучение по съвсем 

нов начин – учене чрез преживяване. 



14 НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТ 

  

 

 

 

  

ПРЕДВИД НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА,  

14то НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТ 25-27 МАРТ 2022 г., СЕ ПРОВЕДЕ ИЗЦЯЛО ON-LINE .  

ТЕМАТА „ПАНДЕМИЯТА КОВИД 19 – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И РЕШЕНИЯ.“ 

 108 ученици от 21 населени места се конкурираха в 14-то Националното състезание по информационни 
технологии с домакин Седмо СУ „ Кузман Шапкарев” Благоевград. Темата на тазгодишното издание бе: 
„Пандемията Ковид 19. Предизвикателство и решения”. 

Учениците демонстрираха своята креативност, творчески потенциал, способности в съответните научни области 
чрез използването на компютърни технологии. Участниците се изявиха се в следните направления : Компютърно 
моделиране, Интерактивна презентация /5-7 клас/, Уеб сайт, Мултимедийни клипове, 3D моделиране, 
Самостоятелни компютърни приложения, Интернет приложения /8-12 клас/. Престижният форум бе открит в 
приветствие от директора на 7 СУ д-р Лилия Стоянова и изключителен по своето съдържание клип, представящ  
въздействието на пандемията в световен мащаб. На 26 март бе защитата на проектите в отделните категории, след 
което бяха обявени и победителите. 

 



ИСТОРИЧЕСКИ КЪТ „ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ“ 
 «Народ, който знае историята си и се учи от грешките в нея, може правилно да 

планира бъдещето си.» Това каза министърът на образованието и науката акад. 

Николай Денков при откриването на тематичен кът „Велика България“ в 7 СУ 

„Кузман Шапкарев“ в Благоевград на 07.03.2022г. Той е изграден по националната 

програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и на 

Министерството на отбраната за изучаване и съхраняване на традициите и историята 

на българската армия.  



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО  

 На 11.04.2022 г. в VII СУ“Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград  
стартираха  за 13-та поредна година традиционните «Празници на 
словото-2022г.».Мащабната инициатива включва събития, 
посветени на 2 април – Международният  ден на детската книга, 23 
април – Световният ден на книгата и авторското право и 24 май – 
Ден на славянската писменост и култура.  Мероприятията са 
съобразени с училищния план за дейности, насърчаващи и 
повишаващи грамотността на учениците във връзка с Националната 
стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.  

 

 Празниците обхванаха 765 ученици от всички класове. 

 

 От 11 до 15 април в библиотеката малките първокласници се 
запознаха с живота и творчеството на Шарл Перо. Под мотото 
„Вълшебният свят на френските приказки“ им бяха представени 
анимираните приказки от световния класик: "Красавицата и звяра", 
"Котаракът в чизми" и "Спящата красавица". Участваха 115 деца. 



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО  
 Маратоните по четене, проведени от 11 до 15 април, са част  и от 

XI-та Национална кампания "Походът на книгите", организирана от 

Асоциация "Българска книга" с партньорството на Министерството на 

образованието и науката от 2 до 23 април. Общо 320 ученици четоха с 

удоволствие и излъчиха по двама най-добри четци, които участват в 

Състезанието по четене на 20 април. 

 На 20 април  в училищната библиотека се проведе Състезание по 

четене между победителите от читателските маратони във 2, 3 и 4 

клас. Най-добрите четци имаха задача да четат изразително непознат 

текст, включващ пряка реч и да предадат думите на героите с 

подходяща интонация. Журито беше изключително затруднено от 

четвъртокласниците, които се представиха отлично и вложиха целия 

си артистичен талант. 

 



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО  

 В конкурса за литературни произведения „Работилница за творческо 

писане“ с теми по избор участваха 24 млади поети и писатели в 3 категории: 

Поезия, Проза и Кратки литературни форми. 

 Конкурсът за рисунки „Моят любим литературен герой“ мотивира 85 

талантливи художници да създадат прекрасни рисунки. 



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО  

 В дарителската кампания 

с голямо желание се 

включиха 37 ученици, 

учители и родители, които 

дариха  139 чудесни и 

полезни издания за фонда на 

библиотеката и наградния 

фонд. На 30 април на всеки 

от тях бяха връчени 

благодарствени адреси.  



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО  

 Състезанието „Аз вече мога 

да чета!“ – маратон по четене за 

първокласници се проведе от 3 до 

5 май . 110 малки първокласници 

четоха части от непознати 

текстове. Задачата им беше да 

четат правилно и с подходяща 

интонация, за да преценят кой от 

класа чете най-добре. Излъчени 

бяха най-добрите четци чрез 

гласуване от учениците във всеки 

клас. 



ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО  

 Очакваното с най-трепетно вълнение и 

огромно желание събитие Дефиле на 

литературните герои се проведе на 13.05.2022 

г. в двора на училището. 76 участници с 

красиви и оригинални костюми, грим и 

прически пресъздадоха своите любими герои 

от книжките, които са прочели. Присъстваха 

много ученици, колеги и родители, които чрез 

гласуване определиха най-добрите 



РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГИ – 12.05.2022г. 

 Състезанието се провежда за девета поредна година и е посветено на 

Международния ден на Земята – 22 април под надслова „ЗА МИРНА ПЛАНЕТА“ 

 Целта на състезанието е да предостави възможност на учениците да покажат благата, 

които ни дава планетата Земя, като условие за мирно съжителство между различни 

страни и народи,  стимулира интерес към географията, като се демонстрират нейните 

връзки и зависимости с придобити в училище знания и умения по други научни и 

приложни направления. То дава възможност млади хора да влияят върху обществените 

ценностни приоритети, изразявайки своето мнение върху актуални проблеми на 

човечеството и изграждайки споделен свят за мирно и справедливо цивилизационно 

развитие. 

 В деня на състезанието участие взеха – 9 /девет/ отбора в направата на макети и 10 

/десет/ отбора в рисунка върху картон.  



 ИЗПРАЩАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ  
 Истински празник в двора на училището настъпи на 12 май 2022г. 
с изпращане и последния училищен звънец за абитуриентите от 
випуск 2022 г.. След сбогуване на зрелостниците със знамето бяха 
наградени и ученици и учители, постигнали успехи и активно 
участвали през учебната година в училишщната и извънкласна 
дейност.  



24 май 

 Участие в тържествено отбелязване на Деня на Славянската 

писменост и култура – 24 май, организирано от Община 

Благоевград. 



ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛ  

НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКА  

 НА 23.06.2022 Г В 68.СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – СОФИЯ  СЕ ПРОВЕДЕ ЧЕТВЪРТИЯ 

ФЕСТИВАЛ НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКА.   ТЕМАТА НА ТАЗГОДИШНОТО 

МЕРОПРИЯТИЕ БЕ  «СИЛАТА НА ЧОВЕШКИТЕ КОДОВЕ – КАК ДА СЪЗДАДЕМ УМ?» /ИЗСЛЕДВАНЕ 

ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК. КАКТО 7-МО БЛАГОЕВГРАД, ТАКА И 68-МО 

СОФИЯ СЕ ИЗПРАВИХА ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ В НЯКОЛКО ОБЛАСТИ:  

1. СЛЕД ТРИМЕРНИЯТ УРОК ЗА МОЗЪКЪТ, ДВЕТЕ УЧИЛИЩА ТРЯБВАШЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА 

ВЪПРОСИ СЪОТВЕТНО ОТ САМИЯ УРОК 

2. СЛЕД ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ СВОИТЕ СЕТИВА И ДО КОЛКО ПОЗНАВАТ 

ЕМОЦИИТЕ 

3. МОЖЕ БИ ЕДНО ОТ НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ НЕЩА БЕШЕ, ДИСКУСИЯТА, КОЯТО БЕШЕ ДОСТА 

ОСПОРВАНА 

4. И НАКРАЯ ДВЕТЕ УЧИЛИЩА ПРЕДСТАВИХА КОМИКСИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ КАТО 

ТРЯБВАШЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ СВОЕТО ВЪОБРАЖЕНИЕ И УМЕНИЯ. 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЗАЕ ДВЕ ПЪРВИ МЕСТА! 

 

 



ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ 
 На 27, 28 и 29 юни 2022г. в 51 СУ „Елисавета Багряна“ – София се 

проведе поредната инициативата по НП „Иновации в действие“. Присъстваха 

представители от Спортно училище „Св. Климент Охридски“ - Враца, СУ 

„Христо Ботев“ - Враца и 7 СУ „Кузман Шапкарев“ - Благоевград.  От 

нашето училище участваха 11 учители и 2 ученици. По време на престоя си, 

нашите представители наблюдаваха уроци по биология и здравно 

осигуряване, по история и цевилизация, посетиха изложба "Градска среда – 

преди и сега“, годишна изложба на учениците от 8 до 11 клас от профил 

„Изобразително изкуство“ в общински културен институт „Красно село“. 



НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“ 

 За втора поредна година, през месец юли 2022г., над 150 ученици от 

нашето училище лагеруваха на море в гр. Китен. Наред с плажните 

забавления, летуващите посетиха и аквапарка в Примирско и тракийското 

скално  светилище Бегликташ, които бяха включени в националната 

програма на МОН «Отново заедно». 


