
Камелия Красимирова Желева- ученичка от ІV Б клас при ОУ „Кирил
Христов” Стара Загора се класира на трето място в Четвърти Национален
журналистически конкурс „ Григор Попов” направление „Публицистика”.
Ученичката е наградена с медал и грамота, подписана лично от кмета на Община Разград и
от Началника на РИО при МОН Разград.
Инициативата е част от Национален календар за извънучилищни дейности при МОН за
учебната 2015/2016 година.
Камелия  е написала  съчинение на тема  „Природата и човешката дейност”.  В него тя
разказва за трудната, отговорна, но интересна работа на баща си – лесничей към ДГС –
Стара Загора. Разказва за гората, която трябва да пазим и за отговорността на горските
работници, да се радваме на зелените гори и поляни, за чистия въздух.
Разказаното,    видяно през детските очи  на Камелия  е едно интересно преживяване и
пожелание от сърце към читателя, да съпреживее красотата на чудесната българска
природа – зелена гора, чисти реки и кристален планински въздух.
На Камелия – Честито!



ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ в 1Г клас- кл. р. Донка Димова

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ в 1 a клас-кл.р. Златка Колева



ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ в 1 б клас-кл.р. Маргарита
Паскова



МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ТУРНИР ПО НАРОДНА ТОПКА С УЧАСТИЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „КИРИЛ ХРИСТОВ” И ОУ „ГЕОРГИ
РАЙЧЕВ”



МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ С УЧАСТИЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „КИРИЛ ХРИСТОВ” И ОУ „САМАРА”





ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ в 1 в клас-кл.р. Спаска
Матева





ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ в 1 д клас-кл.р. М. Янакиева





ПРАЗНИК НА ЦВЕТЯТА И ВОДАТА.   ИЗЛОЖБА НА   ЦВЕТЯ   С
УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ППГ, УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ
КЛАС. СПЕЦИАЛНА ИЗЛОЖБА С ФОТОСИ ЗА ВОДАТА,
ОТБЕЛЯЗВАЩА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА.



Маргрет Николаева Андонова – ученичка от І а клас спечели златен
медал и грамота във втори кръг на математическото състезание „Ум Белият Делфин”

03.2016 г. отборът по бадминтон/ 5-7 клас / момчета при ОУ „Кирил Христов” ,

Н
а
15.

станаха общински и областен първенец и ще представят област Стара Загора на по-високо
зонално първенство.



За четвърти пореден път днес на 16.03.2016 г. отбора по футбол /5-7 кл./ при ОУ
„Кирил Христов” стана шампион на град Стара Загора и продължава на областно
първенство.





На 09.03.2016 г. 9 А клас от СОУ „Mаксим Горки „ Стара Загора ,
изучаващи  китайски език гостуваха на седмокласници от ОУ „Кирил  Христов” Стара
Загора.101 ученици седмокласници приветстваха гостите си от СОУ „Максим Горки” и се
запознаха с условията за прием и изучаване на китайски език в СОУ „Максим Горки”.
Гостите пяха и рецитираха на китайски език, запознаха домакините с предимството да се
говори и пише на китайски език.Разгледаха сградата на ОУ „Кирил Христов”, като
особено се впечатлиха от Галерията на българските владетели, от чистите и уютни
кабинети и многото зеленина по коридорите.
Отправиха покана към седмокласниците на ОУ „Кирил Христов” да им гостуват в тяхната
зала Конфуций.
Срещата показа за сетен път ползата от такива взаимни гостувания между различните
училища, създаване на приятелства между децата и избора да продължиш образованието
си в друго средно училище.






