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години

ПАТРОН

ДИМИТЪР ТАЛЕВ ПЕТРОВ - ПАЛИСЛАМОВ
01.09.1898г., гр. Прилеп - 20.10.1966г., гр. София

ЦИТАТИ

години

“Човек не бива и не може да живее само за себе си.”
Из ,,Железният свет илник”
“Който еднаж е вкусил от духовна храна и е изпитал нейната сладост, той
вечно жадува за нея и я търси.”
Из ,,Железният светилник”
“Такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът!”
Из ,,Железният светилник”
“Слаба е и бедна човешката реч, никога не може да се изкаже напълно
това, което става в човешкото сърце.”
Из ,,Преспанските камбани”
“Винаги ще има още една възможност, още едно приятелство, още една
любов, една нова сила."
Из ,,Железният светилник”
“Човек винаги е свикнал да дири причините и за доброто, и за лошото
вън от себе си. А те са вътре в нас.”
Димитър Талев
“Да се научим най-напред да милейме един за друг, да се жалим, та да се
хванем сички ръка за ръка...”
Из ,,Преспанските камбани”
“За всяка болка има и лек, докато човек е жив.”

“Такава е човешката душа, понякога като пламъче на свещ и угасва от най
-леко подухване, понякога пък не ще я съкруши и най-лютата болка,
такова е и човешкото сърце, не престава да тупти, докато има в него
макар и само една искрица живот! Такъв е духът човешки, минава през
вода и най-силен огън.”
Из ,,Самуил”
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Тридесет години отдадени
на децата - в служба на бъдещето!
Тази година Средно училище „Димитър Талев“ става на 30 години.
Иновативно, модерно, престижно. Три десетилетия на съзидание и
труд, насочени към бъдещето на България и света, насочени към
децата на Добрич.
Неуморен труд, ентусиазъм, младежки плам и дързост - това
са само малка част от качествата, притежавани от колектива на
училището, който преди 30 години беше най-младият в града ни.
Още от самото начало, поставено от една силна и прозорлива
личност - Веселина Минкова - първия директор на училището, става
ясен пътят на училището ни, а именно напред и нагоре! Време, в
което всеки учител искаше да създаде свое име, собствена методика и стил, стремеж,
творчески дух и желание да даде най-доброто от себе си, за да извоюва училището ни
достойно място на образователния пазар. Всеки от нас се посвети на идеята да остави
ярка следа след себе си - випуск след випуск, за да доживеем мига - наши бивши ученици
да прекрачват с трепет прага на училището ни, но вече като родители и учители. Може би
това е най-естественият ход на живота - нашите ученици да станат наши колеги и
родители - и отново заедно да продължим да правим света по-добър и по-красив.

Позволявам си от мое име и от името на училищното ръководство да честитя 30годишния ни юбилей и да пожелая още много пъти по толкова юбилейни тържества, все
така училището да поддържа жив българския дух и високо и гордо да стои флагът на
знанието, успеха и благоденствието над цялата ни училищна общност!
На добър час, напред във времето и в бъдещето!

Весела Панчева - директор
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В такива тържествени моменти са нужни силни слова, за да се предаде
уникалността на мига, да се предаде емоцията от постигнатото и копнежът по новото и
мечтаното. Нашият екип - ръководство, преподаватели и служители, през тези години
станахме сплотена частица от света, който ни заобикаля. Превърнахме се в жив
организъм, който знае, може и иска да се развива и променя, който непрекъснато се
стреми към израстване и още по-пълноценно развитие. Всички заедно осъзнахме
отговорността, която имаме към бъдещето - да образоваме и възпитаме достойни хора с
отворени очи за живота и обществото. Нашите възпитаници се отличават с искрицата,
която сме запалили в сърцата им, с любовта, която сме им дарили, с топлината и
подкрепата, която сме им дали, с духа на гордите и непреклонни българи - каквито са
героите на патрона ни – човеколюбеца Димитър Талев. Този дух витае още с прекрачване
на входната врата на училището и присъства насвякъде и у всеки. Веднъж преминали
през училището ни, нашите ученици завинаги остават белязани с оня тънък и фин усет
към красивото във всяка обичайна и необичайна житейска ситуация, остават завинаги
„Талевци“.
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години
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ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Mодел на модерното училище
Новото предизвикателство, което ръководството и учителите посрещнаха през учебната
2017/2018 година, е статусът на иновативно училище, получен от Министерството на
образованието и науката. Терминът “иновативно училище” звучи не просто атрактивно—това е
училището на бъдещето. СУ „Димитър Талев“ ще продължава да бъде модел на модерното
училище, в което учениците се обучават чрез иновативни образователни методи и прилагане
на модели на интегрирано тематично учене чрез комплексни дейности.
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Учебен кабинет по природни науки с модерен интериор и 84-инчов плазмен монитор,
най-големият училищен таблет в страната
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С помощта на съвременните технологии и електронния микроскоп учениците усвояват
по интересен начин учебния материал по биология, химия, физика и астрономия.

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

години

Mодел на модерното училище

Талевци използват образователния софтуер
MozaBook, електронните учебници и
интерактивните дъски в учебните
часове
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Провеждат се иновативни уроци сред природата, в музеи, библиотеки, галерии

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Mодел на модерното училище

Иновативен урок-игра по английски език
във IIГ клас
“Да намерим пиратското съкровище”

Интегриран урок на археологическите разкопки в
античния град Палматис край с. Оногур
с IVБ и VА клас

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Учениците от IIIБ клас посрещат коледари в
класната си стая и пресъздават автентичната
атмосфера на празника
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Децата от IIВ и IIГ клас заедно със
своите родители и класни
ръководители приготвят
обредни хлябове за
Рождество и Нова година,
правят краваи и коледни
сладки.

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Бинарен урок по история в VА клас на тема
„Религия и религиозни вярвания
на древните египтяни”

Интерактивен урок
по география и история на разкопки в
Оногур с ученици от IV и VА клас

Интерактивен урок по история “Да бъдем
граждани в Атина” с ученици от VA клас

Урок по география в космическия модул
на планетариума - СОК “Камчия”

Презентиране и използване на 3D очила за
виртуална реалност в час
по информационни технологии

Урок на открито по география ориетиране сред природата
с компас
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Mодел на модерното училище

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

години

Член на Асоциацията на
Кеймбридж училищат а в България
От 2014г. нашето училище е член на сдружение
„Асоциация на Кеймбридж училищата в България“.
За изминалите години
групите за допълнително
обучение по учебните програми на Кеймбридж по английски и
руски език обхванаха над 300 ученици от I до XI клас.
Още с първите си стъпки в престижната организация училището ни спечели високи
отличия:
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Първенец в категорията „Най-активно училище за
2014 година сред новите училища членове“
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2015 година - III място на Националното
състезание по англи йски език ниво „Starter”

2015 година - I място в Националното художествено-музикално състезание за песента
„Read all about it” и клипа към нея

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

години

Член на Асоциацията на Кеймбридж
училищата в България

2016 година - две първи места - ниво „Starter” за страната

Ден на отворените врати - Cambridge Day в училище

17

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Второ участие в Художественомузикалното състезание на
Асоциацията на Кеймбридж
училищата в България

2017 година – II място
на ниво „Starter” за страната

години

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

СУ „Димитър Талев“ –
координатор на проекти
До 2018 г. са реализирани 16 международни проекта по секторни програми
„Коменски” и „Грюндвиг“ на програма
„Учене през целия живот“ - Центъра за
развитие
на
човешките
ресурси
с
финансовата подкрепа на Европейската
комисия, както и по програма „Еразъм+“ ,
като талевци са посетили
17 държави:
Гърция, Естония, Испания, Италия, Литва,
Полша, Португалия, Румъния, Словакия,
Словения,
Турция,
Уелс,
Унгария,
Финландия, Франция, Чехия, Шотландия.
Работна среща в България по проект „Моята
Европа, моят живот, моето бъдеще", 2017г.

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Работна среща в България по проект „Учение,
радост, развитие чрез четене”, 2017 г.
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Обучение за лидери към
международната награда на херцога
на Единбург - водеща международна
младежка програма за личностно
развитие и постижения.

През 2018 г. се осъществяват дейности
по международни проекти в сътрудничество
с 15 партньорски училища от 10 държави –
Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша,
Португалия, Румъния, Словакия, Хърватска,
Турция:
 „Учение, радост, развитие чрез четене”
 „Моята Европа, моят живот, моето
бъдеще"
 „Популяризиране на изкуството“
 Международната награда на херцога на
Единбург - водеща международна младежка
програма
за
личностно
развитие
и
постижения.

Работна среща в Полша по проект
„Популяризиране на изкуството“, 2018 г.

Моята Европа, моят

живот, моето бъдеще

години

Координатор: Даниела Еленкова

Моята Европа, моят живот, моето бъдеще" е проект, чиято основна цел е да се
развиват езикови умения, информационни и ключови компетентности чрез
изпълнението на дейности, свързани със спорта, музиката, кухнята, историята и
традициите, като се използват иновативни методи и компютърни технологии.
Учениците се запознават с културата и историята на всеки партньор. Те ще разучават
народни танци, песни, ще готвят и предлагат традиционни ястия на страните
партньори, ще представят обичаи и ще спортуват заедно. Изпълнението на задачите
и всички дейности по проекта ще бъдат ръководени от мотото: "Кажи ми и ще
забравя, покажи ми и аз ще си спомня, нека да участвам и ще разбера".
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Партньори: Полша, Хърватска,
Гърция, Румъния, Португалия

Учение, радост,
години

развитие чрез четене
Координатор: Даринка Миткова

Партньори: Румъния, Португалия, Полша, Италия, Турция

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Проектът цели повишаване на
чувствителността
към
литературата, насърчаване на
четенето
и
обогатяване
на
знанията
на
учениците
за
eвропейската култура. Четенето и
ИКТ идеално се допълват, за да
се повишат компетенциите, да се
разширят хоризонтите и да изградят
културни мостове между ученици от
различни страни.
Международната
среща
в
Португалия
беше
посветена
на
компютърни програми и приложения,
в
Полша
–
на
връзката
на
литературата с театъра и музиката, а
в Италия – на дислексията. 12
ученици от СУ ,,Д. Талев“ участваха в
тези срещи.
По време на нашето домакинство
запознахме партньорите с българския
принос в европейското културно
наследство – кирилицата.

20

Популяризиране

на изкуството

години

Координатор: Гергана Георгиева и
Господинка Андонова

Целта на проекта е да
популяризира изкуството сред
учениците, учителите, родителите и обществеността. Поставя се
фокус
върху
важността
на
обучението по различните видове
изкуства
и
благотворното
им
влияние върху формирането на
личността и нравствените ценности.
Проектът е насочен към учениците с
артистични заложби и към тези,
които искат да развият кариера в
сферата на изкуствата.
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Партньори: Полша, Португалия, Естония, Латвия, Словакия

години

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект „Успех”

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

„Да направим училището привлекателно за младите хора“
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Клуб „Аз, природата и светът”

Клуб „Млад природолюбител”

Клуб „Славееви гласове”

Клуб „Театрално студио”

Клуб „Мажоретен състав”

Клуб „Модерен балет”

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

години

Проект „Успех”

Клуб „Театрална работилница за малчугани”

Клуб „Волейбол”

Клуб „Природа, туризъм, здраве”

Клуб „Изобразително и приложно изкуство”

Клуб „Арт- мания”
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Клуб „Фотография”

години

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект ,,Иновативни практики в
управлението”
„Иновативни практики в управлението” е иновативна стратегия за развитие на социалната и
физическата адаптивност на учениците чрез комплексни дейности

Демонстриране на придобити умения за физическа адаптивност при бедствия, аварии и
катастрофи, оказване на първа долекарска помощ

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Практически занятия за опазване на околната среда и оцеляване сред природата

Провеждане на
общоградско състезание
„Знам, мога, действам,
оцелявам” в „Център за
защита на природата и
животните” под
патронажа на кмета на
Община град Добрич
24

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

години

Проект „Твоят час”
„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез
дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - ТВОЯТ ЧАС
С цел развиване на творческите способности на учениците, обогатяване на знанията им,
повишаване на мотивацията за учене, както и за пълноценно и ефективно осмисляне на
свободното време през 2016-2017 и 2017–2018 учебна година в училището функционират:
 25 групи за извънкласни дейности по интереси, в които развиват творческия си

потенциал 583 ученици;
 11 групи по БЕЛ и 12 групи по математика с 216 ученици.

Клуб „Изкуства“ - I клас

Клуб „Фолклорна магия “ - I и II клас
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Клуб „Магията на танца“ - II клас

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

години

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Проект „Твоят час”

26

„Читателски клуб“ - III клас

„Работилница за таланти “ - III клас

Клуб „Арлекин“ - V клас

„Ценности и родолюбие“ - VI клас

Клуб „Фолклорна въртележка“ - V клас

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

години

„Журналистика“ - VIII и IX клас

„Туризъм и здраве“ - X клас

„Туризъм и здраве“ - IX клас

„Туризъм и здраве“ - XI и XII клас

„Подвижни и спортни игри“ - VII клас
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Проект „Твоят час”

МАТЕРИАЛНА БАЗА

години

Обновена и модернизирана
материална база

22 компютърни станции в мрежа за
ученици от начален етап

Интерактивен кабинет по природни науки

Кабинет по музика

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Всеки кабинет разполага с мултимедиен проектор и
компютър. Има 11 интерактивни дъски в 11 кабинета

28

Училището разполага с 22 компютъра с инсталирана система MozaBook. От тази
учебна година и първокласниците се обучават чрез иновативната програма,
предлагаща разнообразно и забавно възприемане на учебния материал.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

години

Обновена и модернизирана
материална база

2 големи мултитъчскрийн телевизора – 65 и 84 инча, с инсталиран софтуер MozaBook

Конферентна зала
Цялостно покритие с wi-fi, като има защита за
посещаване на нежелани сайтове

Дигитален микроскоп с възможност
за връзка с мултитъчскрийн
телевизори
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Локална телевизия с три 50- инчови
телевизора

МАТЕРИАЛНА БАЗА

години

Обновена и модернизирана
материална база

Сензорна стая

Електронна система за контрол на достъпа

Фоайе с интерактивна стена за историята на
училището
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Библиотека с 12 000 тома художествена,
научнопопулярна и методична литература
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Кът за общуване

Лекарски кабинет

МАТЕРИАЛНА БАЗА

години

Обновена и модернизирана
материална база

Два физкултурни салона: единият от тях разполага със система за музикално озвучаване и
огледална стена

Трапезария за хранене

Фитнес зала
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Зелен кът

МАТЕРИАЛНА БАЗА

години

Mатериална база извън сградата

Сградата на големия физкултурен салон

Седмица на движението– Move week

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Спортна площадка с фитнес уреди и тенис маса
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Футболно и баскетболно игрище

МАТЕРИАЛНА БАЗА

години

Mатериална база извън сградата

Английски двор за тихи игри и градинка „Монтесори“

Зелен кът с детски уреди и съоръжения
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Открита училищна сцена

години

I

A

клас

учители: Росица Божилова
Даниела Ризова
Любим цитат:
„Ти си по-смел, отколкото вярваш; ти си
по-силен, отколкото изглеждаш; ти си поучен, отколкото мислиш.“
Мечо Пух

Празник на математиката
,,Най-малките неща заемат най-голямо
място в сърцето ни! “
Мечо Пух
Първи учебен ден в класната стая

Интересно е да учим с
електронния учебник

Ние сме най-малките, но имаме големи
мечти! Имаме потенциал и заложби, а
нашето училище разполага с база, която ни
дава възможност да реализираме дори
най-смелите от тях и да сме сред найдобрите!

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

За да успеем, трябва да имаме знания,
умения, талант, да бъдем добронамерени,
да вярваме, да уважаваме, да съчувстваме,
да прощаваме, да помагаме и даряваме, да
бъдем
любознателни,
старателни
и
последователни!
Ние го можем! Ние ще успеем, защото
искаме, творим, обичаме и мечтаем да
направим света по-добър и по-красив!
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I

Б

клас

години

учители: Галя Игнатова
Виолина Иванова
Девиз:
„Който успее тук, успява навсякъде. В нашата класна стая всеки е учен, творец, откривател,
изследовател. Всеки е значим, обичан, уважаван, спокоен. Ние сме класът на "Звездичките".

Талевци сме вече - 15.09. 2017 г.

Танц "Джентълмени"

Участваме в конкурса ,,Мартеница ти дарявам”

Щастливи сме заедно

Ние сме талевци малки,
усмихнати, умни, забавни.
Обичаме да се забавляваме,
на интерактивна дъска да се обучаваме,
на концерти да се изявяваме,
да танцуваме като джентълмени
и да сме феерични като снежинки бели.
Ние блестим като звездички
и тук сме щастливи всички,
защото сме приятели добризадружни в учение и в игри!

Танц на снежинки
35
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Ние обичаме да четем

години

I

В

клас

учители: Гинка Добрева
Таня Драганова

Първи учебен ден

Малките ни художници с награди от
„CaliVita® International на инициатива,
посветена на здравословния начин на живот
в OMЦ „Захари Стоянов“ -гр. Добрич

Умни добруджанчета растем!
Учим се да смятаме и да четем!
Рисуваме, танцуваме,
пеем, смеем се, лудуваме!
25 сме талевчета ний ученолюбиви,
красиви, умни и трудолюбиви!
Заедно ний правим този свят
красив, добър и по-богат!

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Рожден ден

Едно голямо междучасие
36

Спортуваме заедно в часа по физкултура

II

А

клас

години

Получихме първите си свидетелства в
двореца на румънската кралица в
гр.Балчик

Първа среща с моята любима книжка в
Регионална библиотека ,,Дора Габе”

Кулинарно междучасие „Манджицу”

Ден на оранжевата фланелка

Интерактивен урок за защитените
животни в зоопарка

,,Талеви дни” - запознахме се с
историята на нашето училище
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учители: Mима Иванова
Mарияна Бойчева

години

II

Б

клас

учители: Боряна Григорова
Георги Георгиев
Нашият девиз:
„Направи добро, зарадвай някого,
просто така!

В класната ни стая

Обичаме да творим! - направихме
заедно коледен венец
„Добрина е, когато на съвсем непознат
помогнеш в нужда или с дума добра.
Дадеш си сърцето и той стане ти брат,
Ето, това е истинската добрина.
Когато усмивка подариш ти на друг
или в нужда протегнеш ръка,
добрината тогава и в големия студ
стопля изстинала в мъка душа.“
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Заедно на екскурзия в гр. Балчик

Учим с желание по всички
учебни предмети
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Иван Мишев

На посешение в килийното училище
в Регионалния исторически музей гр. Добрич

II

В

клас

години

учители: Петранка Димитрова
Фатме Иса
Учим нестандартно – в класната стая, в
обществени институции и сред природата!

Празнуваме заедно

С любими герои в час по математика

Приготвихме си обреден хляб и
коледни сладки

Час по литература с мама и татко

Учим сред природата
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Класната ни стая е красива, топла и
уютна!
Пътуваме с ,,влакчето на знанието“ и
се учим на добродетели от ,,дървото на
живота“.
Ние сме:
ученолюбиви
–
участваме
в
състезания и конкурси, заемаме призови
места.
любознателни – проявяваме интерес
към непознатите за нас неща и се
включваме в изпълнението на мини
проекти.
жизнерадостни и трудолюбиви –
участваме в мажоретния състав на
училището, в клубовете по футбол и
карате.

II

години

Г

клас

учител: Красимира Хинева

„Децата растат уверени, целеустремени и
готови да посрещнат всякакви предизвикателства, вярват в собствените си способности и просто и се гордеят, че са талевци.

Учим, рисуваме и творим добро

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Заедно за училище без насилие

Приказките - интересен и вълнуващ свят

Ние сме любознателни читатели и често посещаваме
Регионална библиотека ,,Дора Габе“
40

III

А

клас

години

учители: Даринка Миткова
Иванка Енчева

Участие в международната седмица на антитормоза – в сините облачета записахме
добрите дела и постъпки, които сме получили от своите съученици и приятели, защото знаем,
че доброто трябва да се помни!

Опознаваме красотите на родината в
Равадиново

Посещение на Тракийската
гробница в Свещари
41
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Морско пътешествие в Свети Влас

Ние мечтаем и вярваме, че мечтите ни
ще се сбъднат, защото имаме всички
условия да ги осъществим. Класната ни
стая е модерна, удобна и красива,
разполагаме с компютри и мултимедия,
електронните учебници ни помагат да
разберем по-добре уроците. Обичаме да
пътуваме, за да разгледаме интересните
места, за които учим. Обичаме да играем и
да се забавляваме заедно!

III

години

Б

клас

учители: Радостина Борисова
Саша Димитрова
Това
сме
ние
–
Б
учениците от III клас на
Средно училище „Димитър
Талев“
–
любознателни,
търсещи, можещи, откриватели, пътешественици, добронамерени, обичащи, ПРИЯТЕЛИ!
Тази година сме част от
проект „Иновативно училище“, което ни дава възможност да опознаем света
около нас, а ученето да стане
още по-интересно и желано.

Запознаване с творчеството на Ран Босилек
в Регионална библиотека ‘’Дора Габе”
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Иновативен урок на тема ,,Създаване на
българската държава “ в Плиска

Пресъздаване на Коледни обичаи и
традиции - иновативен урок
42

Урок по човек и общество в „Дворът на
кирилицата“ - Плиска

Физическо възпитание на открито
в зоопарка

III

В

клас

години

учител: Даринка Донева

Успяваме заедно - успешно
приключване на учебната година

Обичаме да творим - рисуваме,
съчиняваме в стихове
Щастливи деца
с усмихнати личица,
греещи като слънчица това са учениците от класа.

Опознаваме родината екскурзия в Равадиново

Забавляваме се с удоволствие - училищен карнавал

Печелим награди
от конкурси
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Среща на открито в
градския парк

IV

години

A

клас

учители: Пенка Симеонова
Таня Илчева

Ние обичаме да четем, защото сме
любознателни!
Обичаме да смятаме, защото е забавно,
лесно и интересно!
Обичаме да творим, защото сме креативни!
Ние сме модерни, умеем да се забавляваме
и наслаждаваме! Преследваме своите желания!
Ние учим, творим, създаваме!
Ние побеждаваме!
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Ден на талантите - на училищната сцена

През Седмицата на четенето
в дом-паметник „Йордан Йовков“

Наградени на Областен конкурс рецитал
„ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ“
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IV

Б

клас

години

Училище „Димитър Талев“ е като
втори дом за нас.
Тук се научихме да
учим, да
мечтаем по-смело и да вярваме в себе
си.
Заедно се възхищаваме на малките
неща около нас и всеки ден с възторг се
докосваме
до
нова
частица
от
заобикалящия ни свят.
Разбрахме, че с труд и упоритост
всичко се постига, а знанието е
съкровище,
което
следва
своя
собственик навсякъде.

Ние сме ТАЛЕВЦИ! Знанието е нашата сила.

Пътешестваме в света на науката
чрез иновативни технологии.

Книгите са богатството, чрез което
опознаваме света.

Чувстваме се горди българи,
защото четем и пишем в старата
столица “Плиска”.

Иновативен урок сред природата.
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учители: Даниела Атанасова
Гергана Илиева

IV

години

В

клас

учители: Елена Пеева
Зоя Лазова

Нашият радиотеатър на гости при I А клас

Спортуваме заедно на новото игрище

Състезание ,,Търсачи на съкровища”
в час с мама и татко

Заедно с нашите майки и баби направихме
коледни сладки в училище

Вика ни звънчето
с весел глас,
ласкаво приканва ни
да влезем в час.
Тръгваме към светове чудати

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

в далечни земи непознати,
час по-скоро да открием
света около нас.
Прекрасно е да си в IV В клас!
Опознаваме историята на град Пловдив
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IV

Г

клас

години

учители: Светла Тошева
Светла Костадинова
Светът изпълнен е със знание. Протегни
ръка, пожелай го и ще го достигнеш!
От теб зависи!

Танцьорите, представили класа на Деня на
нашите възможности

Училищен карнавал

Пресъздаване на коледни традиции

На зелено училище край Арбанаси,
гр. Велико Търново

Търсещи,
знаещи,
можещи.
Любопитни, изследователи, творци,
художници, танцьори, писатели и
големи откриватели. Задружни и в
клас, и в игри. И големи мечтатели.
Това са учениците от IV Г клас.
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Зимни игри в училищния двор

24
М
а
й

V

години

A

клас

класен ръководител: Мариана Ставрова

В света на египетските божестваиновативен урок по история

На изложба в РБ „Дора Габе“ по повод
180 г. от рождението на Васил Левски

С предколедно настроение в класната стая

На ледената пързалка – отново заедно

Пети „А“сме - клас велик.
Внимателен, старателен е всеки ученик.
Умни сме, добри и смели,
постигаме високи цели.

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

С науките в училище се запознаваме,
през трудностите с лекота минаваме
и без проблеми с тях се справяме.
Приятели ний винаги оставаме.
Талевци сме ние славни,
усмихнати, чаровни и забавни.
И се радваме сега винаги сме на върха.
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В Музея на космонавтиката
в СОК „Камчия“

V

Б

клас

години

класен ръководител: Герасим Герасимов

Приложенията и анимираните
упражнения от mozaBook превръщат
ученето в игра

В час по човекът и природата

Стената на международните проекти е
място, което често събира и петокласниците

Докосване до най-новите училищни
купи на победителите
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Ние сме вече петокласници!
Не просто сме пораснали, а се опитваме
да бъдем по-отговорни, по-можещи и познаещи, по-внимателни един към друг. Никой
от нас не е онова хлапе с търсещи ококорени
очи.
Когато за първи път влязохме в училище,
изпитвахме смесени чувства – малко страх,
много желания и надежди. Постепенно се
научихме да бъдем упорити при заучаване на
уроците и да не се отказваме пред
трудностите, да преследваме неотклонно
мечтите си. Научихме се да различаваме кое е
добро и кое зло, кое е красиво и кое- грозно,
да си помагаме един на друг. Изкачваме
стълбата на знанието на толкова науки, но не
забравяме игрите и забавленията, закачките и
шегите!
Вече гледаме света по различен начин.
Работим по много европейски и национални
програми. Стремим се да сме добри хора.
Чудесно е да бъдеш част от едно
иновативно училище като нашето, което
разполага с прекрасна база, модерна техника,
добри и подкрепящи учители. Част сме от
едно голямо семейство – ние сме учениците
от VБ, ние сме талевци!

V

години

В

клас

класен ръководител: Светла Стоева

Наблюдаваме урок на седмокласниците
по химия в новия иновативен кабинет
С интерес следим новините по училищната
телевизия

НИЕ ВЯРВАМЕ ,
че носим промяната
за по-добро и благотворно бъдеще!
НИЕ ЗНАЕМ,
че знанието е голяма силато ще ни даде възможността
да отворим много врати пред себе си!
НИЕ ИСКАМЕ
да се борим за мечтите си,
да се учим от всичко,
защото това е мъдростта!
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В училищната библиотека през
Седмицата на четенето

На фитнес уредите - любимо
занимание през междучасията

50

НИЕ МОЖЕМ
да направим света
по- добър и по- красив!

В къта за общуване-запознаване с партньорите по международните проекти

VI

A

клас

години

класен ръководител: Надежда Джумакова
В VIА клас всички сме единни, макар всеки от нас да е
различен, уникален, неповторим.
Ние сме бъбриви, закачливи, работливи.
Умеем да се забавляваме, но умеем и да учим.
Печелим на състезания и олимпиади.
Побеждаваме на футболни срещи.
Мечтаем, дерзаем, спортуваме, танцуваме, лудуваме.
Гордеем се, че сме ТАЛЕВЦИ!
Печелим награди

Преговаряме заедно
уроците

Добри сме и в игрите

В час по математика

Участваме в Седмица
на движението
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Съхраняваме традициите на нашия народ

VI

години

Б

клас

класен ръководител: Господинка Андонова
Нашият клас – това сме НИЕ - приятелите!
Ние учим, забавляваме се и споделяме заедно.

Включваме се в благотворителни каузи

Заедно приготвяме сладки за Коледа

Ледена забава

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Разходка в зоопарка
Ние сме шестокласници любознателни,
чувствителни и импулсивни. Опознаваме
себе си и света около нас.
Обичаме да бъдем сред природата, да
спортуваме, да пътуваме.
Изучаваме традициите на своя роден
край.
Сърцата ни са отворени за красивото и
доброто в живота.
Превръщаме идеите си в дела.
Ние сме единни и щастливи.
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Интересно е в час

VI

В

клас

години

класен ръководител: Даниела Еленкова

Кореспондираме си с италиански и полски
ученици по e-Twinning проект „Нашите общи
Европейски корени“

Интерактивен музей Абритус –
да си поиграем на римляни

Талеви празници - Заедно правим света подобър и по-красив

Нашият клас е уникален. Ние сме
тийнейджъри
с различни характери, но
въпреки това се разбираме, помагаме си и
успяваме да бъдем добри ученици. В класа
ни има шегаджии – те забавляват всички, а и
по всяко време, на всякаква тема дават добри
идеи на класа. Има и по-буйни – обичат
боричкането, но в границите на разумното и
шегата. Много важно е класът ни да не е
разединен, а обединен. Нашият клас е такъв и
това е най-важното!

Ден на толерантносттаполучихме балони с послания за
приятелството от VIIB клас
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Посещение на ледена пързалка

VII

години

А

клас

класен ръководител: Лилия Кръстева
ДЕВИЗ НА КЛАСА
„НИЕ МОЖЕМ”

В крак с най-модерните технологии
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Пред паметника на Левски в
Къкринското ханче

На екскурзия в
Свещарската гробница
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Ние сме бъдещето на Европа

Участници в международни
проекти

Инициативата „Осинови
паметник“ - поднасяме
цветя и почистваме около
паметника на хан Добротица

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ
Знанието е богатство, което не може да бъде
отнето. То е сиянието, отразяващо живота и
отварящо вратите на света. Неутолима е жаждата за
знания, породена от заобикалящата ни мистерия.
Знанието е безгранично, жизнено важно и магнетично. Ала колкото и да учи човек, знанието остава
безчет.
За да можем, трябва да знаем!
VII A

VII

Б

клас

години

класен ръководител: Марияна Узунова
Заедно сме вече седем години!
По-голямата
част
от
дните
ни
преминават тук – в нашето училище.
Задружно учим, спортуваме, слушаме
музика, рисуваме, подготвяме се за
тестове, олимпиади и състезания.
За нас това е най-доброто място,
защото тук се чувстваме обичани и
значими!

Млад изследовател - експериментираме
в час по химия

Час по физическо възпитание и
спорт в училище

Ден на единството и толерантността
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III –то място на Областно
състезание на ученическите
екипи по първа помощ

VII

години

В

клас

класен ръководител: Иванка Михайлова
Наричат ни бъдещето на България...
Да! Ние сме млади и креативни, но
уважаваме и традициите.
Ние сме спонтанни и емоционални, но
същевременно - инициативни и отговорни.
Имаме смели мечти и се борим за тяхното
постигане.
Изкачваме своите лични върхове и сме
готови дръзко да преплуваме океани.
Ние сме истински талевци.
Учебен час в новия интерактивен кабинет
по природни науки
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Литературна ескурзия в
Регионална библиотека „Дора Габе“

В Деня на народните будители
пред паметника на „Й. Йовков“
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Литературно четене в
Дом - паметника ,,Й. Йовков“

Учим заедно

Ние сме сред
организаторите на
благотворителния базар

VIII

A

клас

години

класен ръководител: Павлина Томова

Представяне на презентации в час по
английски език
Урок по патриотизъм - пред портретите на
Левски и Ботев

България, Европа и ние - заедно
разглеждаме кътовете на
международните проекти
Нашето любимо място в училище - площадката с
фитнес уредите на открито

С усмивка ти приемай дъждовете,
с усмивката по-ведър е денят,
с усмивка подарявай нежно цвете,
с усмивката е по-красив светът.
С усмивка ти лекуваш всяка лоша дума,
с усмивка ти докосваш хиляди души,
с усмивка оживява всяка скъпа дума,
подарена от сърцето като кристалче от звезди.
С усмивка твоят ден е тъй прекрасен,
с усмивка вярвай в своите мечти,
с усмивка всеки миг за теб е ясен,
защото, вярвай, от усмивки не боли.
Веселина Минчева

Носим традициите в сърцето си
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С УСМИВКА

години

IX

A

клас

класен ръководител: Деница Петкова

Пред училищната галерията на
българските владетели

Запознаваме се с новите операционни системи
в час по информационни технологии

В IXA клас часовете са чудесни,
често са забавни и много интересни,
защото ние се стараем
винаги да знаем.
В училище прекрасно учим,
затова и ще сполучим.
Технологиите знания даряват,
вълшебен свят ни се отваря.
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IXA клас означава разбирателство,
много труд, мечти и приятелство
и никой не се чувства сам,
защото ние сме отбор голям!
Даниела

Често се събираме на уредите и
спортуваме
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Участие в международен
проект „ProArt“ - Полша

Обичаме волейбола и сме победители
в състезанията

IX

Б

клас

години

класен ръководител: Андрияна Михайлова

АНТИСПИН кампания—доброволческа
служба на БМЧК
Отбелязваме заедно Деня на приятелството

Честит рожден ден, наше училище!

Спортна гордост - II място на междуучилищно състезание по волейбол

Нашето училище
За теб, училище незаменимо,
написахме тоз стих сега
и за учителите ни любими,
протегнали към нас ръка.
С усмивка всеки ден прекрачваме
училищния праг.
И весело звънец закача ни
и кани ни да влезем в час.
А в час е толкова забавно, интересно,
редуват се задачи и игри.
Стараем ли се, винаги е лесно
и ученето ни спори.
Гордеем се, училище, със тебе!
И ти във бъдещето се гордей!
За празника ти пожелаваме:
Честито, тридесетгодишен юбилей!
IXБ
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Посещение в археологическия музей гр. Варна
по проект ,,Твоят час“

X

години

A

клас

класен ръководител: Антоанета Манева

В час по физика и астрономия
наблюдаваме микрочастиците

Интерактивно обучение чрез новите технологии

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Заедно със седмокласниците организирахме
благотворителен базар.

В света на химията - чрез най-големия
училищен таблет изучаваме кристалния
строеж на веществата

Работна среща по международен проект „Моята Европа,
моят живот, моето бъдеще“
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Не е достатъчно само да мечтаем.
Трябва да си направим и съответния план
за осъществяване на
мечтите си.
Да започнем от днес!
Да направим една
стъпка, поне една малка стъпка по пътя към
нашата искрена мечта!
Да мечтаем!
Да се усъвършенстваме, да работим над
себе си!

X

Б

клас

години

класен ръководител: Георги Искрев

Запознаваме се с партньорите от
европейските проекти

Представяме нашето училище пред гости по
международни проекти

Опитваме се да програмираме
уебстраници

Ние сме талевци!
Ние се чувстваме горди и щастливи от
това, което правим!
Ние сме млади хора, носещи своята
отговорност за утрешните дни, в които
човешките взаимоотношения ще се създават
на основата на добротата, честността и
любовта!

В класната стая
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Спортен празник

XI

години

A

клас

класен ръководител: Радка Лазарова
Вярваме в Доброто!

На екскурзия в град Трявна
Откриване на учебна година

На Коледно парти

Гражданско образование в училище –
среща с юрист
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Доброто се намира някъде
и всеки трябва да го търси,
проникнало е то навсякъде,
от лошото да ни отърси.
С доброто ние сме щастливи,
но друга е за нас целта,
то прави хората по-силни,
превръща в ден дори нощта!
XI A
Участие в Коледния концерт на училището
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XII

A

клас

години

класен ръководител: Кирчо Киров

Талеви празници - участваме във викторина,
посветена на нашия патрон

ПРЕДСТОИ НИ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИВОТА!
Срещата със служителите от Центъра за кариерно развитие е необходима и
полезна. Интервюто за работа е важен момент от професионалния ни път.
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Дванадесет години заедно

години

XII

Б

клас

класен ръководител: Янка Колева

Обучение по кариерно развитие на
тема ,,Моето първо работно място”

Участие в дебат ,,Аз съм гражданин на Европа”
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Представяне на проект по
информационни технологии
Любов е да помогнеш,
любов е да дадеш...
На гладния- надежда,
на сития- копнеж.
На силния - неволя,
на слабия кураж.
На веселия - милост,
на тъжния - мираж.
На скромния - посока,
на алчния - сърце.
На имащия - радост,
на можещия - цел.
На гордия - утеха,
на плахия - мечта.
На властващия - мярка,
на роба - доброта.
Любов е да раздаваш
душата си без жал,
и мигом да забравяш
кому какво си дал!
Надежда Захариева
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Проектно- базирано обучение в час по биология
и здравно образование

Последна учебна година заедно - 15.09.2017г.

НАША ГОРДОСТ

години

Техните успехи са гордост
за нашето училище

I място на областния кръг
на олимпиадата по история
и цивилизация; участие в
конкурса „Свобода на
личността – право и
морал“, организиран от
Окръжен съд

Мила Пенчева - VIB клас
I място на общинския
кръг на олимпиадата по
български език и
литература и III място на
областния кръг на
олимпиадата по
български език и
литература

Йордан Великов
от IVA клас
Ивета и Виктория Дочева
I място на Националната
конференцията по гражданско
образование „Семейство,
училище, общество“ в
категория проект

II място на
Националното
състезание по
английски език към
Асоциацията на
Кеймбридж училищата
в България

Павел Иванов - от VБ клас
I място на общинския кръг
на олимпиадата по български
език и литература и III място
на областния кръг на
олимпиадата по български
език и литература

Виктория Стоянова
от IIIA клас
V място на областния
кръг на
математическото
състезание
„Черноризец Храбър"
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Преслав Пейчев- XIБ клас

НАША ГОРДОСТ

години

Техните успехи са гордост
за нашето училище

Мартин Стоянов - XA клас
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I място на Националната
конференцията по
гражданско образование
„Семейство, училище,
общество“ в категория
презентация

Станимир Каменов - XA клас
I място на Националната
конференцията по гражданско
образование „Семейство,
училище, общество в
категория презентация

Полина Инджева - VIВ клас
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II място на Четвъртия
областен фестивал на
руската песен, танц и поезия
„Пусть всегда будет солнце”

Данайя Николова-IVГ клас
III място на конкурса за
изработване на пано под
наслов „Мартеница ти
дарявам“, организиран от
Община град Добрич

Група I - IV клас
II място на Четвъртия областен фестивал на
руската песен, танц и поезия
„Пусть всегда будет солнце”

НАША ГОРДОСТ

години

Техните успехи са гордост
за нашето училище

Теодор Ганчев - VБ клас

III място отборно в общинското състезание „Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации” - гр.Добрич

награда за авторска приказка
на Националната
конференция по гражданско
образование „Семейство,
училище, общество”

Победителите в конкурса на тема „Аз - гражданинът на Европа“ на
посещение в Европейския парламент в Брюксел
по покана на евродепутата Емил Радев
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Анджела Георгиева-VІА клас, Евгени Матев и Яна
Димитрова - VІБ клас, Стефания Димитрова -VІВ клас

НАША ГОРДОСТ

години

Техните успехи са гордост
за нашето училище
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Боряна Иванова
VI клас
I място на областния
кръг на олимпиадата
по БЕЛ
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Павел Иванов
VI клас
I място на
областния кръг на
олимпиадата по
БЕЛ и IV място на
олимпиадата по
география

Ивета Самуилова
IVA клас - награда от
кмета Йордан Йорданов
в конкурса
"За да я има България"

Стоян Златков
VI клас
II място на
олимпиадата по
история и III място
на олимпиадата по
география

Наталия Ганчева
V клас
I-то място на
областния кръг на
олимпиадата по БЕЛ

Венцислав Василев и Стефания Димитрова от VІIВ, Яна
Димитрова от VІIБ и Анджела Георгиева от VІIА клас
III място отборно в общинското състезание „Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации” - Добрич

НАША ГОРДОСТ

години

Техните успехи са гордост
за нашето училище

Галин Радилов - XБ клас
Златен медал в дисциплините спринт
60метра и скок на дължина на състезанието
по лека атлетика, организирано по повод
празника на града от Община град Добрич
със съдействието на Спортен клуб по лека
атлетика „Добруджа“
Станислав Стоянов - VIIВ клас
Златен медал в дисциплината спринт 60 м и
сребърен медал в скок на дължина на
състезанието по лека атлетика, организирано
по повод празника на града от Община град
Добрич със съдействието на Спортен клуб
по лека атлетика „Добруджа“

Отборът по волейбол - юноши XI-XII клас
III място в общинския етап на
Ученически игри 2016/2017
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Отборът по волейбол - момчета V-VII клас
II място в общинския етап на
Ученически игри 2016/2017

Стефания Димитрова, Ростислав Тодоров,
Калоян Петров от VIВ клас, Преслав Петров
и Евгени Матеев - VIБ клас
II място отборно на турнира по шахмат
в общинския етап на Ученически игри
за ученици V-VII клас

НАША ГОРДОСТ

години

Техните успехи са гордост
за нашето училище

СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

Лора Иванова - IXБ клас
Бронзов медал в дисциплината спринт 60 м
на състезанието по лека атлетика,
организирано по повод празника на града от
Община град Добрич със съдействието на
Спортен клуб по лека атлетика „Добруджа“
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Анна Пенчева - IVв клас
Златен медал в дисциплината спринт
60метра и бронзов медал в скок на дължина
на състезанието по лека атлетика,
организира-но по повод празника на града от
Община град Добрич със съдействието на
Спортен клуб по лека атлетика „Добруджа“

Отборът по шахмат V-VII клас II място на
Общинско първенство и отборът по шахмат
VIII-Х клас III място на Общинско първенство ,
Ученически игри 2017/2018

Алексий Василев - IVБ клас
Бронзов медал в дисциплината
спринт 60 м на състезанието по
лека атлетика, организирано по
повод празника на града от
Община град Добрич със
съдействието на Спортен клуб
по лека атлетика „Добруджа“

НАША ГОРДОСТ

години

Техните успехи са гордост
за нашето училище

Отборът по волейбол - момчета V-VII клас
I място на Общинско първенство и I място на
Регионално първенство
Ученически игри 2017/2018

Отборът по волейбол - момичета V - VII клас
III място на Общинско първенство
Ученически игри 2017/2018

Отборът по футбол - VIII-X клас
III място на Общинско първенство
Ученически игри 2017/2018

Лора Иванов - IXБ клас
II място в дисциплината 60 м.
бягане на градския турнир
„Лекоатлетите на Добруджа“

Отборът по волейбол - девойки VIII-X клас
II-ро място на Общинско първенство
Ученически игри 2017/2018

Станислав Стоянов - VIIВ клас
I място в дисциплината 60 м. бягане
на градския турнир
„Лекоатлетите на Добруджа“
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Галин Радилов - XБ клас
I място в дисциплината 60 м. бягане
на градския турнир
„Лекоатлетите на Добруджа“

години

СЪВМЕСТНО С ...
Дейности с институции

Пресъздаване на Великденски обичаи и
традиции в Етнографска къща - Добрич

Национална седмица на четенето
в Дом-паметник " Йордан Йовков"

Интерактивен урок, посветен на Левски в
Регионален исторически музей
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Регионална библиотека „Дора Габе”
12-ти Маратон на четенето, част от Националната кампания „Походът на книгите“

"Приятели на водата"
Беседа от сътрудник на БЧК
72

Доброволческа служба
Благотворителна акция за събиране
на хранителни продукти
за възрастни хора към БМЧК

СЪВМЕСТНО С ...

години

Дейности с институции

Районна служба "Пожатна безопасност и
защита на населението" - Добрич

Пролетен концерт в Дома за стари хора,
осъществен с ученици
от начален и прогимназиален етап

Беседи с инспектор от I РУ на МВР

Съвместен проект с Окръжен съд –Добрич
„Съдебната власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”

Беседа на тема “Кибертормоз” в
Общински младежки център “Захари
Стоянов” гр.ДОБРИЧ
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Среща с консултанти от Център за подкрепа
за личностно развитие - Добрич

години

ТРАДИЦИИ
Утвърдени в годините

Откриване на юбилейната 30 учебна година
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Кулинарно междучасие Манджицу - Проект на
Лидл България за здравословно хранене

74

Ден на народните будители

Всички първокласниците минават през
шестицата на 15 септември

Спектакъл ”Посланици на толерантността”

Международната седмица на антитормоза Anti-Bullying Week

ТРАДИЦИИ

години

Утвърдени в годините

19 октомври - Международен ден на
единството и ден без тормоз в училище

Отбелязване Деня на розовата фланелка –
ден без страх и агресия в училище

Участие в инициативата „Осинови паметник“

Ден на училищното самоуправление при
логопеда и системния администратор

Благотворителен Коледен базар
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1 Октомври - Международен ден
на възрастните хора

години

ТРАДИЦИИ
Утвърдени в годините

Приемственост IV - V клас

Насърчаване на четенето- големи четат на
малки

В час с мама и татко
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Отворени врати за бъдещи първокласници
и техните родители
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Празнуване на Коледа

Коледен концерт в училище

ТРАДИЦИИ

години

Утвърдени в годините

Учебно занятие за действия при
земетресения и пожари

Благотворителен бал

Ден на Европа и
Ден на ученическото самоуправление

Годишен училищен концерт- драматизация по
мотиви от романа “Железният светилник”
на Димитър Талев

Весел карнавал
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Уроци по родолюбие

ТРАДИЦИИ

години

Утвърдени в годините

Талеви дни - мини концерти на открито
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Изпращане на абитуриенти

78

Празнично шествие на 24 май

Награждаване на годишни първенци

Лятно училище с
бъдещи първокласници

ТРАДИЦИИ

години

Утвърдени в годините

Спортни игри “100 дни - Стъпка по стъпка“

Спортувам с мама и татко

Спортни празници

Спорт сред природата
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Зумба маратон за седмицата на движението
„MOVE WEEK”

ТРАДИЦИИ

години
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Утвърдени в годините

Ден на доброволческата служба

Изяви на училищната вокална група

Нощ на четенето в училище

Репортажи за локалната училищна
телевизия ,,Светилник”
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Посрещане на
Баба Марта

Работа по национални и международни eTwinning проекти

ТРАДИЦИИ

години

Утвърдени в годините

Срещи на талевци с общественици, политици, писатели

Зелени училища

Участие в градски инициативи за почистване
и облагородяване на Добрич

Европейски еко лагер
в киноцентър „Бояна“
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Здравно образование

Издава: СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич

