


◊ В 150. ОУ е открит новият кабинет за занимания по 

интереси, който ще бъде използван от учениците в 

начален етап. Осъществен е по Национална 

програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и 

достъпна образователна среда", модул 2 "Подкрепа на 

целодневното обучение на учениците".

◊ В следобедните часове учениците ще могат да се 

занимават с различни дейности. Те ще имат богат 

избор от художествена литература, енциклопедии, 

много пъзели и други образователни игри.



◊ На 6-ти януари се навършват 175 години от рождението на Христо 

Ботев - поет, публицист, революционер, войвода и един от най-видните 

ръководители на българското национално-освободително движение. 

Ботев е една изключителна личност, която посвещава живота и 

творчеството си на борба за свободата на българския народ. Отишъл си 

само на 28-годишна възраст, но оставил неизмерима следа в българската 

история, литература и култура.

◊ Учениците от 1. "в" и 3. "а" клас почетоха паметта на Ботев, като 

нарисуваха негови портрети и се запознаха с неговата личност и 

живот. 



◊ През месец януари се организира и една 

изключително полезна инициатива на 

Комисията по здравно образование на 150. 

ОУ - Един от пътищата към здравето е 

здравословното хранене! 

◊ В часовете за занимания по интереси, 

учениците от 150. ОУ подбраха 

здравословно меню и приложиха знанията 

си за съчетаване на храни, използвайки 

лексика на английски език. По-малките 

ученици разказаха и нарисуваха това, 

което те консумират за закуска, обед и 

вечеря.



◊ Учениците от 5., 6. и 7. клас спечелиха почетното второ място на Националния ученически конкурс 

"Посланици на здравето". Конкурсът е организиран от Министерство на здравеопазването, 

Министерство на образованието и Министерство на младежта и спорта. 



◊ От Древността зимните месеци са 

време за празнуване, пируване и отмора 

на човека. И тъй като календарът през 

януари е наситен с празнични дни, 

господин Дончев, заедно с ученици от 4. и 

5. клас, изучаващи предмета религия, 

поставиха във фоайето на 150. ОУ 

иновативен празничен календар. 

◊ Иновативен, защото само със сканиране 

на QR кода под съответната дата, 

децата получават достъп до интернет 

ресурси за съответния празник.



◊ Учениците от 1. клас се забавляваха и учиха в 

игротеката на 150. ОУ. Те писаха думи, с изучени от 

тях букви и решаваха задачи, с помощта на 

интерактивен дисплей. За тях това беше не само 

полезно, а и изключително интересно. Така учениците 

усвояват с лекота новите знания, използвайки модерни 

технологии.



Седмица на Безопасността 
на движение по пътищата

Учениците от начален етап научиха как безопасно да се 
придвижват по пешеходни пътеки, улици и тротоари. 
Обучението се проведе в закритата класна стая по Безопасност 
на движението по пътищата, която е специално изградена, 
защото за нас здравето и животът на учениците е от 
изключителна важност.



◊ Ученици от 150. ОУ, с отбора по минибаскетбол на Олимпия Баскет, победиха отборите на Люлин и 

Левски. Те се класираха за следващия етап през месец май. Благодарим на г-жа Еми Варадинова, която 

работи по програма на Министерство на спорта с ученици от нашето училище!



◊ Като част от Асоциацията на Кеймбридж 
училищата, ние, в 150. ОУ държим на 
качественото обучение по английски език.

◊ Учениците от 5. клас успешно завършиха 
пореден раздел от обучението по английски език 
с практическа задача - да изготвят и 
представят проект за своите домашни 
любимци. С въодушевление петокласниците 
разказаха пред своите съученици за своите 
приятели-животни.



◊ Ние вярваме, че освен високо ниво на образование, нашите ученици се нуждаят и от приветлива и 

комфортна среда, за да бъдат мотивирани и успешни. От месец януари учениците могат да се 

възползват от новата зона за отдих в училище.



◊ Учениците от 2., 3., 4. и 5. клас посетиха 

Велинград. Там те разгледаха 

Историческия музей ,,Вела Пеева". На 

следващия ден отидоха до град 

Костадиново и неговия килимарски цех, 

където с голям интерес вникнаха в 

изкуството на килимарството. Накрая с 

любопитство се разходиха в 

Плиоценския парк в село Дорково.

◊ Учениците имаха и много забавления, 

като плуване в топъл минерален басейн, 

детска дискотека в хотела, игри и също 

така киновечер в една от залите на 

хотела.




