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ДА СИ ТАЛЕВЕЦ Е ИЗБОР 

И СЪДБА…
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Спомени, спомени…





















Откриване на учебната 
2019-2020 година



Вече
седмокласници от СУ „Димитър Талев“ участваме в тренинг-

Познавам ли професията, която избирам?





Седмокласниците от СУ „Димитър Талев“ участват в 

тренинги по себепредставяне





Участниците се обединиха около идеята, че всеки човек е уникална  
личност и всеки има потребност да запази своето Аз,

което е една от най-силните мотивации на човешкото поведение



„Моите силни и слаби страни“



Знанието на човек за силните и слабите му страни е важно средство за
самоконтрол и условие за целенасочено използване на 

силните страни за постигането на житейски успехи









В новият кабинет е лесно и 
интересно!



Знаем, можем и творим…



Иновативен кабинет по обществени науки…
Мислим, разсъждаваме и историята опознаваме!









В светa на информационните 
технологии



Учениците изготвят графични проекти по 

различни теми



Проявяват творчество и 
креативност…









Рамо до рамо, ръка за ръка…



Връзката между учител и ученик е от 
изключително значение при усвояването на 

знания и умения



Тя е ключа за успешното развитие на младите 
хора и гарантира тяхната успешна бъдеща 

реализация











Коледен благотворителен базар













Нашите олимпийци!
Волейболен отбор – момичета



Време е за награждаване…..



А сега е време за купон и…





Коледно парти 2019/2020г.





Коледа е …











Легенда за молива

Майсторът хвана молива в ръката си, точно преди да го постави в кутията.

- Има пет неща, които трябва да знаеш, - каза му той, - преди да поемеш по своя път. 
Каквото и да ти се случва, където и да се намираш, никога не ги забравяй. Пази ги в 

сърцето си и помни, че в тях ще намираш опора, сила и вяра. Така ти ще се превърнеш в 
най-добрия молив, който можеш да бъдеш.

Първо: Ще можеш да правиш много велики неща, но само ако позволиш на Някой да те 
държи в ръката си.

Второ: Ще почувстваш болезнено подостряне от време на време, но то ще ти е необходимо, 
за да станеш по-добър молив.

Трето: Ще имаш възможност да коригираш грешките, които си направил.

Четвърто: Най-важната част от теб винаги ще бъде тази, която е отвътре.

И пето: На всяка повърхност, върху която те използват, ти трябва да оставиш своя следа. 
Независимо какво е състоянието ти, трябва да продължиш да пишеш.

А сега, на добър час и бъди щастлив, бъде устремен, но най-вече: бъди себе си!



Три пътя водят към знанието:
пътят на размишлението — това е най-

благородния път, пътят на подражанието — това е 
най-лекият път, и пътят на опита — това е най-

горчивият път.

Конфуций

“Най-важното явление в училище, най-
поучителния предмет, най-живият пример 

за ученика е самият учител.” 

Фридрих Дистервег


