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От Татяна БАЙКУШЕВА
Хълмовете над айтоското село Тополица са
едно от любимите места за летене на бургаските парапланеристи. Красивата местност предлага невероятни гледки.
Те се откриват не само от въздуха. Можете
да се насладите на панорамата и ако просто се
разхождате в околността. В района има няколко
хижи, които работят целогодишно и условията в
тях са относително добри. Прохладните сенки на дърветата предлагат множество подходящи за пикник места.
През местността преминава красива река, на
чийто бряг също има построена хижа. По поляните тук растат ароматни горски ягоди и

различни видове цветя и
билки. На най – високото
място тук има монтирани ветрогенератори, които наблюдавани отблизо са доста атрактивни. Една от тези перки неотдавна бе ударена
от гръм и сега старата,
неизползваема конструкция напомня, че при гръмотевична буря престоят на това място не е
желателен.
Името на селото дават многобройните тополи, засадени от десетилетия (старото име
на селото е “Кавак махала”, което на турски
означава “тополова махала”). От двете страни на селото има свободно течащи води – “Кайнака” и “Бешбунар”, a в
центъра водата е каптирана и изведена в много чешми.
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налното външно оценяване – първо място в областта, приключи и приемът
на децата в така наречените елитни гимназии, като всички деца са записани
на първо класиране.
Една ученичка е приета

щите по рейтинг гимназии – английска, природоматематическа, гимназия
за романски езици и руска
гимназия.
Изключително успешно
бе представянето на учениците и при участието
им в регионалните състезания през годината. Над
25% от тях са отличени.
Само по математика децата от училището спечелиха три втори и две
трети отборни места, а
в индивидуалното класиране донесоха две първи, две
втори, две трети награди и множество грамоти

трета награда.
Повече от 20 години,
училището подготвя успешно ученици и от други училища в курсове по
математика и български
език от 2-ри до12-ти клас.
Резултатите са красноречиви:
• 100% прием на седмокласниците
• Над 77% от преминалите годишния курс на обучение деца в 4 клас са успели на изпитите за прием в
5 клас на природо-математическата гимназия.
• Отлично представяне
на малките ученици от 2 и
3 клас на състезанията по
математика през учебната година.
За това, което дава училището на децата, найкрасноречиви са думите
на родителите им.
Ето някои от тях:
• Катя Овчарова: „Незабравими моменти, прекрасни изживявания, до-

ше почти непознат. Резултатите, които Аглая постигна по български език с
вашата подкрепа, търпение и невероятен професионализъм ме правят горда,
че избрах тя да продължи
образованието си именно
тук, в България, в това
училище! Благодаря на целия преподавателски екип
на Първо частно прогимназиално училище!
(б.р. Аглая бе приета в
училището в края на 5-ти
клас, до когато бе живяла
само в чужбина.)
• Гергана Полименова:
„Най-доброто училище в
Бургас! Голямо благодаря
на целия ви екип! Благодаря сърдечно на всички преподаватели, които направиха децата ни успешни в
това изпитание.Продължавайте да го правите и
за следващите си ученици,
всяко дете заслужава това! Бъдете живи и здрави
и нека Бог е с вас по светлия ви път! Благодаря!
Благодаря! Благодаря!“
На финала на старата
учебна година, от позицията на постигнатото, училището се готви за 15-ти
септември. Вече приключи
първият етап от изпитите за прием на нови ученици в ПЧПУ. Предстоят още два етапа- през
юли-август и септември
2015 год.
Вратите на училището
са отворени за всички, които търсят качествено
образование.
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Black

48 % са избрали да учат
в гимназията с най-висок
минимален бал на приема
– немската. Останалите
деца са приети в следва-

бри приятели. Благодарим
за пълноценните три години от живота на децата ни!“
• Станка Ходулова:
„Благодаря Ви от сърце,
успехът на децата ни е и
ваш, а най-важното е, чеспечелихте сърцата им завинаги!“
• Яна Вервак: „Благодаря ви от сърце! Вие научихте моето дете да заобича и овладее един език,
който до 5- ти клас му бе-
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Първо частно прогимназиално училище приключи.
След отличните резултати от изпитите след
седми клас и от Нацио-

за отлично представяне,
като най-успешен бе седмокласникът Георги Зайков, заел трето място в
областта на изпитите
след седми клас.
На националния конкурс
за твopчecкa изявa – 2014
„Мoятa иcтopия” бяха допуснати до участие 325
pиcyнки. На тържественото вpъчвaнe нa нaгpaдитe в гр. София рисунката
на петокласничката Георгия Банкова бе отличена с
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в Американския колеж в
София. От всички деца
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Кампанията по приема
на седмокласниците от

Yellow
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Тополица – любимото ПЪРВО ЧАСТНО ПРОГИМНАЗИАЛНО УЧИЛИЩЕ ПРИКЛЮЧИ
място на бургаските
УЧЕБНАТА ГОДИНА НА ВЪРХА И СЕ ГОТВИ ЗА НОВАТА
парапланеристи

