
МЕЧТАЙ И ТВОРИ! 

ТАЛАНТЛИВИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ 2.Б КЛАС НА НУ ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. 

ПАЗАРДЖИК ,  С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА 

Как учениците от 2 Б клас в НУ ,,Отец Паисий“, гр. Пазарджик превръщат мечтите си в 

реалност? 

Малчуганите творят, развиват се, усъвършенстват се. Всеки по свой начин. Правят света 

по-красив и по-добър. Мечтаят и сбъдват мечти! 

Марин Кашев е нашият художник, печелил не една награда до сега. Само на 8 години, 

но със собствен стил и идеи. През месец април 2022 г. печели три награди на конкурси 

за детска рисунка: Втора награда в конкурс за детска рисунка, организиран от Флор 

Декор ,,Мечтаният дом през очите на нашите деца“, допълнителна награда в 

Четиринадесетия национален конкурс за детско творчество „Кукери“, организиран от 

Народно читалище „Съгласие 1905“ гр. Българово и поощрителна награда в конкурс, 

организиран от списание ,,Гора“ на тема: ,,Сезоните на гората“ където се бори със 

стотици деца от школи и специализирани паралелки. Браво, Марин! Продължавай да 

правиш света по-прекрасен и да даряваш красота! 

Из творчеството на малкия художник… 

                     

            ,,Мечтаният дом“                                                                ,,Сезоните на гората“ 

 

                                       

      „КУКЕРИ“                                                ,, Земите и горите на орела“ 



         

                                             

Моето ДЗИ ,,Не си сам на пътя“                           Марин Кашев: ,,С очите си видях бедата“     

 

Учениците от класа вземат активно участие в балетен състав ,,Радост“ към ОДК гр. 

Пазарджик. 

На последния ежегоден ,,Десети международен танцов фестивал – Пловдив 2022“ ни 

зарадваха със златни медали. Никол–Маргарита Николаева Ангелчова и Мирела 

Любомирова Танкова са нашите балерини – прекрасни и успешни. Мили деца, 

продължавайте да творите красота! 

Гордеем се с вашите успехи! 

                         

                                                 Никол-Маргарита Ангелчова 



                                                         

     

                      

Мирела Танкова                                                     Танцов състав ,,Радост“ ОДК 

 

В класа имаме цял отбор футболисти: Васил Георгиев Сивков, Радослав Димитров 

Трифонов, Ромео Пиаци, Симеон Георгиев Илиев и Георги Александров Александров.  

Малките ,,Орлета“ ни донесоха няколко награди от последния футболен турнир, 

проведен в два последователни дни в началото на месец април.  В него взеха участие 

деца от Пазарджик,  Велинград, Хасково, Пловдив, Костенец и други области. След като 

се пребориха с конкурентите, малчуганите от отбор ДФК ,,Орлета“ Пазарджик Васил 

Сивков и Радослав Трифонов получиха престижната и заслужена първа награда – златна 

купа и златни медали, а Ромео Пиаци от отбор ,,Левски“ бе отличен с приз за ,,Най–

добър полузащитник“, подплатен с медал и статуетка. От новите попълнения тепърва 

ще очакваме успехи. 

Браво, деца! Гордеем се с вашите успехи, подкрепени с труд и желязна дисциплина! 



                                         

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДФК 

,,Орлета“ Пазарджик 

 

                                               

                                                                              Васил Сивков 



                 

                                                                           Радослав Трифонов 

                                             

                                                                               Ромео Пиаци 

Имаме и две прекрасни гимнастички: Наталия Кирилова Карамаркова и Анастасия 

Георгиева Янакиева. Финес, грация и красота! Просто прекрасни! Двете момичета 

тренират в спортен клуб ,,Диляна – Прима“ гр. Пазарджик. Наталия Карамаркова, която 

тренира отдавна е спечелила не едно отличие, медал и награда. Новото попълнение в 

отбора  от 2 Б клас  е Анастасия Янакиева.  Браво, момичета! Прекрасни сте! 



                  

                                                                 Наталия Карамаркова 

    

                                                                  СК ,,Диляна  - Прима“ 

 

Анастасия Янакиева 

Имаме си и танцьорка в танцов състав ,,Чавдар“ гр. Пазарджик. Александра Асенова 

Тилянова , която вече няколко години играе  в най -  малката група на състава. С желание 

разучава българските народни  танци, докосва се до българските традиции и обичаи, 

пресъздавайки ги чрез магията на музиката и танца. Взима  участие  във всички концерти 

и изяви на състава. Браво, Алекс! Гордеем се с теб! 



                                                                 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Тилянова 

 

                                                                  ТС ,,Чавдар гр. Пазарджик 

 



 

В света на българските традиции ни отвежда и Мирела Любомирова Танкова, която е 

една от участничките в ,,Гласовете на Орфей“ към ОДК гр. Пазарджик. Чрез своите 

изпълнения на народни песни спомага традициите  да останат вечни в умовете и сърцата 

на всички българи. За своя талант и умения неведнъж е печелила грамоти и награди.  

Браво, Мирелка! Гордеем се с теб! 

                                                  

                                                             Мирела Танкова       

         

Да представим и талантите в областта на науката! 

Ралица Константинова Магдалинина зае престижното „трето място“ в цялата 

Пазарджишка област за ученици от втори клас в проведеното наскоро международно 

състезание по математика ,,Европейско кенгуру“,  а Александра Асенова Тилянова – 

шесто място. Аз съм много горда с техните постижения! Децата положиха  много труд 

и усилия. Мили момичета, справихте се чудесно! Математиката е в основата на всичко 

в света. Математиката е знание и красота! Продължавайте  все така! Състезавайте се и 

побеждавайте! С наука и знания преоткривайте света! Красиви и умни! Гордея се, че сте 

мои ученици! 



                                       

            Ралица Магдалинина                                                                 Александра Тилянова 

 

Имаме още много таланти:  

шахматист -  Георги Александров, фехтовчик - Иван Варников, барабанист - Добромир 

Златарев, плувци - Тодор Баташки и Георги Алексиев.  

Всеки талантлив и успешен в областта, която си е избрал.  

                                         Пожелаваме ви успех, момчета! Гордеем се с вас! 

 

                                          

                                                                        Георги Александров 

 



               

            Георги Александров                           Иван Варников                           Добромир Златарев 

                                                                        

                              

 

 

Учениците от 2 Б клас пред НУ ,,Отец Паисий“ гр. Пазарджик 



 

                                                                             Групова работа 

 

                                                                      В час по Околен свят 

 

Денят на ,,Розовата фланелка“ 



 

                                                                       Заслужени отличия 

 

           Посещение на ,,Етнографски музей“ - гр. Пазарджик и участие в творческа работилничка 

за рисувани яйца  -  Великден 2022 г. 

 

Това са само част от талантливите деца от 2.Б клас. Моят клас! Моите деца! Умни, талантливи и 

красиви! Обичам ви!     

Иванка Величкова, класен ръководител 2.Б клас 

                                      


