
ДНИ НА НАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В СОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ” 

 

Като част от инициативата „Ден на нашите възможности“ на 26 и 27 ноември ученици от 

V-ти до XII-ти клас показаха знания и таланти пред своите преподаватели. Инициативата вече 

има своите традиции в СОУ „Димитър Талев“ и целта й е да стимулира учениците да покажат 

знанията и уменията си извън традиционната атмосфера на класната стая. 

При изключителен интерес се 

проведе състезанието за петокласниците 

„Път към шестицата“. Пет отбора 

работиха по задачи от четири области: 

български език, география, история, 

математика. Показаха уменията си да 

стрелят точно в кош. Работата на петте 

станции беше много напрегната и 

емоционална, като момичетата и 

момчетата показаха голяма отговорност. 

Първо място си поделиха два отбора - „Лимонената банда“ и „Непобедимите“ с 92 точки. На 

трето място се класираха „Шампионите“ с 89 т. Следват ги „Отличниците“ с 87 т. и „Добруджа“ 

със 75 т. 

Шестокласниците демонстрираха артистичните си заложби, като направиха оригинални 

декорации върху стъкло. Стъклописите им красят втория етаж на училището и предизвикват 

огромен сред учениците и посетителите. 

Седмокласниците и учениците от VIII “б” и XI „а” клас се включиха в поредица от 

занимателни игри, които изпитаха познанията им по история и география. Всяка решена загадка 

насочваше участниците към мястото на следващата задача, с което учениците показаха и 

завидните си умения за ориентиране и работа в екип.  

Деветокласните се запознаха с творчеството на писателя Сашо Серафимов. Учениците 

бяха запленени от оригиналните виждания и талантливото перо на своя гост. Непринудената и 

приятелска атмосфера превърна срещата в неповторимо и вдъхновяващо преживяване. 

Учениците от XI „б” клас отбелязаха 135-та годишнина от рождението на писателя 

Йордан Йовков. Единадесетокласните подготвиха мултимедийна презентация за живота и 

творчеството му и организираха прочит на разказите „По жицата” и „Другоселец”. Инициативата 

завърши с дискусия на тема „Къде е днес бялата лястовица?”.  

Тазгодишните зрелостници проведоха дискусия на тема „Моето бъдеще”. Учениците 

споделиха мечти и амбиции за своята реализация, както и възможностите за продължаване на 

образованието си в България и чужбина. Дванадесетокласниците изработиха постер с фаворитите 

си сред висшите учебни заведения.  


