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Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 

По проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на 

образованието и науката (МОН) е създаден за учебната 2020-2021г. Клуб 

„Дигитални умения”, с ученици от четвърти клас при Първо СУ „Свети 

Седмочисленици” гр. Търговище. 
 

Представителните изяви на учениците от Клуб „Дигитални умения”: 

 

 Участие на учениците в Национално състезание IT Знайко 

„Зимна приказка” 
Децата от четвърти клас, Клуб „Дигитални умения”  към Първо СУ „Свети Седмочисленици”  с 

ръководител Димана Петрова взеха участие в Национален конкурс  ИТ Знайко. Всички ученици 

са допуснати до следващия кръг на състезанието. Те създадоха своите произведения на 

програмите Paint и PowerPoint на избрана от тях тема: „Зимна приказка”, Роботът- моя 

приятел”, „Аз – като учител”, „Един ден в онлайн училище”. 

Предлагаме Ви линк, за да се насладите на прекрасните произведения! 

https://read.bookcreator.com/ogCDKi2Q9JXANwTF8vuU1NSZG1v1/ZQXySF5hRUuPIG8ZoW-

G8Q 

 

 

 Поздрав за първи март: 

 

Оригинален поздрав за Баба Марта от участниците в клуба "Дигитални умения", създаден по 

проект „Образование за утрешния ден“ при Първо СУ „Свети Седмочисленици“ град 

Търговище 

https://read.bookcreator.com/ogCDKi2Q9JXANwTF8vuU1NSZG1v1/3NHEKKEUTEyph1qR

NYGO5g  
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 Грамоти и Сертификати 

 

Учениците от четвърти клас, "Дигитални умения" при Първо СУ "Свети Седмочисленици" по 

проект „Образование за утрешния ден“ получиха Грамоти и Сертификати от Национално 

състезание "ИТ Знайко". 

И..... вече очакваме новите предизвикателства! 
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 Участие в Национален конкурс с международно участие: 

Грамоти за децата от Клуб „Дигитални умения” , създаден по проект „Образование за 

утрешния ден“ към Първо СУ „Свети Седмочисленици“ от участие в Национален конкурс с 

международно участие – Космонавтика2021. Учениците се включиха в конкурса в две 

направления – Презентации и Рисунка(с графичен редактор).   
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 Участие в Областен кръг на Национален конкурс  IT Знайко: 

Седем деца от Клуб „Дигитални умения” се включиха в областния кръг на Националния 

конкурс IT Знайко. В рамките на 120 минути децата създадоха свои проекти на различни 

теми. 

 
 

 
 

 Отлично представяне на децата от Клуб „Дигитални учения” към Първо СУ „Свети 

Седмочисленици” в областния кръг на ИТ Знайко. В рамките на два часа участниците 
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успяха да разработят своите проекти на теми: „Живот в космоса”, „Защо искам да уча в 

училище”, „Пролетно събуждане”, „Моят въображаем приятел”.  

 Теодора Долапчиева, Къванч Османов и Момчил Тотев получават правото да участват 

във финалния кръг на състезанието. 

 

 
 

 Участие в Национален кръг на IT Знайко 

Седем деца от Клуб „Дигитални умения” получиха право да участват в Националния 

кръг на състезанието. В рамките на 120 минути те имаха поставена задача, която трябва 

да изпълнят. За включване на този етап на състезанието децата трябваше да подготвят 

презентация на избрана от тях тема. С инструментите на програмата PowerPoint и с 

много въображение учениците създадоха своите проекти. С нетърпение очакваме 

резултатите… 

 

 

 

 Участие в XI Национален конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации” 

Деца от 4 клас, от Клуб „Дигитални умения” взеха участие в Националния конкурс 

„България и Китай – древни и уникални цивилизации”, организиран от Институт 

Конфуций към ВТУ „Св. Кирил и Методий” гр. В. Търново. Очакваме с нетърпение 

резултатите. 
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 Заключителна представителна изява 

 
 

В края на месец май се проведе заключителната представителна изява на участниците в 

Клуб „Дигитални умения”. Децата представиха своите участия в различни конкурси, 

както и работата с различни програми през учебната година, използвайки електронна 

книжка: 

https://read.bookcreator.com/ogCDKi2Q9JXANwTF8vuU1NSZG1v1/I80K9L1PShSFF-

v1Oe1d3A 
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