


 Учениците от начален етап на 150. ОУ се 
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.



 На 10. февруари учениците от 1. клас посетиха 
безплатно новоизградена ледена пързалка в 
парковото пространство в Княжеската градина 
като част от Ice Park Sofia.



 На 11.02.2023 г. проведе вътрешноучилищният 
кръг на състезанието по английски език KGL.

 За втора поредна година, със слънчево 
настроение и ентусиазъм, в него участваха 
ученици от 3. до 7. клас. За всички състезатели 
това беше един вълнуващ, изпълнен с 
положителни емоции ден.



 На Св. Валентин учениците 
от 1. "в" клас направиха 
картички за своите скъпи 
приятели и ги пуснаха в 
кутия, изработена специално 
за празника.

 Предложението за 
изработването и поставянето 
на кутията беше  инициирано 
от ученическия съвет на 150. 
ОУ.



 На 15-ти, 16-ти и 17-ти 
февруари 150. ОУ „Цар 
Симеон Първи“ организира 
благотворително събиране 
и даряване на одеяла и 
памперси за пострадалите 
деца в Сирия и Турция.

 В кампанията се включиха 
ученици от всички класове 
и техните родители.



На 19. февруари учениците от 150. ОУ 
почетоха 150 години от гибелта на 
Апостола на свободата - Васил Левски.

Васил Левски - идеолог на българската 
национална революция, организатор и 
ръководител на българското 
националноосвободително движение, е 
една от най-ярките фигури в нашата 
история.

Нашите ученици рецитираха стихове и 
нарисуваха картини, посветени на 
Дякона.



 На 21. февруари в 150. ОУ се проведе цирково 
представление. Над 200 деца се забавляваха и 
насладиха на цирковото изкуство. Те видяха 
отблизо клоуни, акробати, фокусници и жонгльори.



Учениците от 150. ОУ казаха НЕ на агресията, 
като изработиха и разлепиха на различни 
места в училището ръце, изработени от розова 
хартия. На тях бяха изписани различни 
послания, свързани с доброто отношение, което 
всички трябва да имаме един към друг. А 
накрая всички ученици се хванаха за ръце в 
двора на училището, за да покажат, че това да 
бъдем единни, е възможно!



На 20.02, със съдействието на "Столичен автотранспорт" 
ЕАД и служителите: Стоил Дрезгов, Владимир Нетов, 
Йордан Каранешев и Кирил Георгиев бяха извозени 
дарените олекотените завивки и одеялата за 
пострадалите от земетресението в Турция и Сирия до 
пункт на Столична община, намиращ се на пазар 
Ситняково павилион 31. Бяха дарени: 20 големи олекотени 
завивки, 5 средни олекотени завивки, 2 вълнени одеяла, 40 
поларени средни одеяла, 7 малки поларени одеяла.
На 23.02 бяха занесени 9 чувала с памперси, събрани по 
време на кампанията "Деца помагат на деца" в 
Сирийското посолство. Това стана с помощта на г-жа 
Гинка Михайлова - родител на дете от предучилищната 
група в 150. ОУ.



 На 25. февруари в 150. ОУ се 
проведе ежегодният Ден на 
отворените врати. Училището 
отвори за първи път вратите си 
за бъдещи ученици, родители и 
гости през 2023 година. Всеки успя 
да разгледа и да участва в 
специалните тематични зони и 
да се запознае с работата на 
учениците и учителите.



В Деня на отворените врати в 150. ОУ беше открита 
новата училищна библиотека. В нея учениците ще 
имат възможност да четат и обсъждат любими свои 
книги и да си почиват.



За пореден път имаме повод да се гордеем с 
нашите ученици. На вътрешноучилищния 
кръг на състезанието по Английски език KGL 
към Асоциацията на Кеймбридж училищата 
в България, те постигнаха резултати, по-
високи от миналогодишните. Петима от 
тях завоюваха максималния брой точки –
100. 



По повод 1. март в 150. ОУ 
се проведе 
Благотворителен базар за 
мартенички. Родители, 
ученици и учители имаха 
възможността да 
зарадват близък човек с 
ръчно изработени от 
нашите ученици 
мартенички и други 
красиви изделия.


