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         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 

„Компютърен свят”, с ученици от трети клас при Първо СУ „Свети 

Седмочисленици” гр. Търговище. 
 

Представителните изяви на учениците от Клуб „Компютърен свят”: 

 

 Участие на учениците в Национално състезание IT Знайко 

„Зимна приказка” 
Децата от Клуб „Компютърен свят”, създаден по проект „Образование за утрешния ден“ 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://www.ourboox.com/books/компютърен-свят/ 

 

 

 

 Поздрав за първи март: 

 

   ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! 

     "Баба Марта бързала, 

Мартенички вързала: 

Морави, зелени, 

Бели и червени...." 

Бъдете здрави и щастливи! - ви пожелават днес децата от Клуб "Компютърен свят". 

 

https://www.powtoon.com/s/eAzi0qYKJsd/1/m  
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 Грамоти и Сертификати 

 

Учениците от трети клас, Клуб "Компютърен свят"  по проект „Образование за утрешния ден“ 

при Първо СУ "Свети Седмочисленици" получиха Грамоти и Сертификати от Национално 

състезание "ИТ Знайко". 

Браво, деца! Справихте се чудесно! 

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

Грамоти за децата от Клуб „Компютърен свят” , 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: 

Осем деца от Клуб „Компютърен свят” се включиха в областния кръг на Националния 

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

теми. 

 
 

 
 

Много добро представяне на децата от Клуб „Компютърен свят” към Първо СУ „Свети 

Седмочисленици” на състезанието ИТ Знайко. В рамките на два часа децата създадоха свои 
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проекти на теми: „Живот в космоса”, „Защо искам да уча в училище”, „Пролетно събуждане”, 

„Моят въображаем приятел”. Всички участници получиха грамоти! 
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