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Училищен Свят
Издава СУ „Св. Климент Охридски“ Брой 2 - месец март-април 2017г., проект „Твоят час”

Нашите малки големи Човеци

Анна-Мария Балабанова се включи в

ХХХ-та национална олимпиада по

Философия, провела се в София. Между 50

участници от цяла България тя се представи

достойно и получи своята грамота заедно с

преподавателката си Полина Паунова.

През месец март учениците от СУ „Св. Климент

Охридски” - гр. Костенец се включиха успешно в

няколко национални олимпиади и състезания по

различни предмети. Те получиха своите грамоти и

награди.

         Алекса Петрова от 9б клас участва в 50-тата

национална олимпиада по Химия и опазване на

околната среда, която се проведе във Варна.
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Кристияна Арнаудска от 9б клас класирана за

националния кръг на олимпиада по история

„Моята родина”, който предстои да се

проведе през м. април.

Пожелаваме на
всички много нови
бъдещи успехи!

И тази година учениците от VІ и VІІ

клас с преподаватели Гергана Нанчева и

Паулина Божкова се включиха успешно в

националното състезание Spelling bee.

В края на м. март се проведе и мартенско

математическо състезание за учениците

от ІІ до ІV клас.
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 Учениците от 8б клас в СУ

“Св. Климент Охридски” - гр.

Костенец направиха

благотворителен великденски

базар с ръководител Пенка

Кичукова. Събраната сума е

343 лева. Браво на “малките

големи Човеци за добрата

организация, всеотдайност и

хуманизъм.”
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На последните състезания,
проведени в Долна баня, представителите
на СУ “Св. Климент Охридски” град
Костенец отново заеха челните места.

Отборите по лека атлетика -
момичета и момчета, се класираха на
ПЪРВО МЯСТО на областните
ученическите игри.

По идея на ученическия съвет

бе оргнизирана благотворителна акция

за събиране на дрехи и хранителни

продукти в помощ на изгорелия приют

на отец Иван в Нови хан.


