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През учебната 2019 /2020 г. колективът на ОУ 

„Хр. Ботев“ – с. Аврен включва 10 учители и 

Директор, които работят с висок 

професионализъм и всеотдайност. 

Учителският колектив работи не само за 

високи резултати в задължителната 

образователна подготовка, но и за 

пълноценен училищен живот, което дава 

широки възможности за изява на учениците. 



И през настоящата учебна година са 

осъществени редица прояви:

тържествено откриване на новата учебна 
година;



Работа по проекти

Работа по 

проект 

„Подкрепа за 

успех“ с общо 

7 групи  за 

обучителни 

затруднения;

 четири групи за 
дейности по 
интереси:

 „Работилница за 
сръчковци“ – 4.клас;

 „Забавна география“ 
– 5. и 6.клас; 

 „Клуб „Здраве“ – 6. и 
7.клас;

 „Спортен 
калейдоскоп“ –
начален етап



„Работилница за сръчковци“





„Спортен калейдоскоп“





Клуб „Здраве“



Клуб „Забавна география“



Проект „Образование за утрешния ден“



Ден на Черно море – изложба и състезание



Конкурси:

Конкурс 
„Моята 

любима 

дума“ 

Национална 

седмица на 

четенето:

 Онлайн тест „Опознай 
българския език“, 
подготвен от Института за 
български език „Любомир 
Андрейчин“ към БАН –
ученици от 5., 6. и 7.клас

 Училищно състезание 
„Чета и разбирам“ – 4., 6. 
и 7.клас

 „Деца четат на деца“ –
съвместно с детската 
градина в с. Аврен

 Литературен трамвай за 
учениците от начален етап

 Посещение в 
читалищната библиотека

 „Подари книга“





Ден на народните будители - тържество и 

табло



Национален конкурс „Ученици в 

действие“

Национален конкурс „Дърво с 

корен“, организиран от Фондация 

„ЕкоОбщност“ – две награди за 

рисунка

Детски конкурс за рисунка на 

Парк-музей „Владислав Варненчик“ 

на тема: „Битката при Варна“









Състезание „Бързи , смели , сръчни” с 

учениците от І-ІV клас и състезание по 

баскетбол с отбори на учениците от V-VІІ клас.





Награди
Национални конкурси:

 -Национален конкурс за рисунка „Силата на водата“ – две награди

 -Национален конкурс «Дърво с корен» , организиран от фондация «Еко Общност- две 

награди

 -Пауловнията в двора на училището ,засята от учениците участва в международния 

конкурс «Европейско дърво на годината» и получи номинация за награда.

 -На 6.ХІ. се проведе конкурса „Многознайко”-„Родна реч” и „Математика” ,  Заваля 

дъжд от медали 

 -На 11.ХІ. –Участие с рисунки в конкурс „575 години от битката при Варна” , 

организиран от музей „Владислав Варненчик „-Варна. Отново победа – три първи 

места с грамоти и материални награди 

 Национален конкурс „С кукла Ная пея и играя” – първа награда 

 Участвахме в национален конкурс „Мартеници от гайтани „ и получихме две грамоти.

 - Национален конкурс «Ученици в действие» с мото «Книгите са началото»  Предстои 

награждаване. 



Състезания – „Многознайко“

„Родна реч“ и „Млад математик“



Общински състезания:
спортни успехи на училището в областта на 

тениса, футбола и леката атлетика.



Концерти:

Коледен концерт



Съвместните инициативи между 

читалището и училището



 Отбезязохме онлайн 22.ІІІ. на Ден на водата –
постери 

 Проведохме поредица от  онлайн инициативи, 
посветени на Деня на Земята:-22.ІV 

 През месец април проведохме онлайн седмица  
на детската книга  , съчетана с  националната 
инициатива „Походът на книгите”

 В ситуация на извънредно положение успяхме да 
организираме в кратък срок онлай обучение-
синхронно и асихронно на 90% от учениците ,както 
и обучение с  хартиен носител - на 10 % от 
учениците



Проекти на наши ученици



Благодарим за вниманието!


