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9 октомври 1957 г. – Началото на училищното летоброене –
рождената дата на нашето училище. Открива се новата училищна сграда на бул. „Цар Освободител“ №117, най-голямата и
най-модерната в окръга преди половин век. Тя е четириетажна в
административната си част, като на последния етаж е актовата зала с 500 (днес 200) места, и учебна част на три етажа, с 30
класни стаи и кабинети, радиофицирана и с локално отопление
на твърдо гориво, две работилници на политехническо обучение,
със зъболекарски и лекарски кабинети. От май 1959 г. е разкрит
и стол за ученици. Първият директор е г-н Михаил Халваджиев.
Първият гимназиален випуск завършва през 1961 г.
В периода 1962-1980 г. училището е преобразувано в основно, като по решение на окръжната администрация то в частта
си до VIII клас се слива с Х основно училище. Новообразуваният
състав получава наименованието XV основно училище „Васил
Коларов“. В периода директори на училището са г-жа Росица
Демирева (1962-1964), г-н Велко Петров (1964-1979) и г-н Иван
Караиванов (1979-1981). През учебната 1973/74 година започва
въвеждането на новите учебни програми за ЕСПУ, обзавеждат
се класни стаи в начален курс с модерни технически и дидактически средства. В учебната работа в начален и прогимназиален
етап все повече се внедрява съвременен и ефективен педагогически опит – въвеждат се нови методи в урочната дейност като
проблемното обучение, самостоятелната работа, индивидуализацията и деференциацията на обучението. Ежегодно традиция
стават вътрешноучилищните педагогически четения и семинари.

Учениците се включват активно в извънкласни форми, каквито са
2 хора /в начален и среден етап; хор за народни песни, фанфарен
оркестър, струнен и акордеонен състав, технически кръжоци по
моделизми, шивачество, готварство, спортни секции по волейбол,
футбол и лека атлетика. Активно работят и имат международни изяви клубовете: „Дружба“ и „Млад приятел на книгата“.
Експедиционният туристически отряд на учениците изминава
много национални маршрути по четирите краища на страната.
През учебната 1980/1981 г.училището ни е отново сред първите с експериментално обучение на шестгодишни деца в целодневно обучение под ръководството на НИОО - „Тодор Самодумов“ – София.
През 1980 г. в училището е създадена Детска училищна оперета, дейставаща по-късно като Детски музикален театър,
а сега като клуб „Музикално пътешествие“. Малко училища в
България могат да се похвалят с такава театрално-музикална
форма. За периода на съществуването си до 2015 г. тя има над
90 представления. Нейният ръководител г-жа Анна Екова – учител по музика, заслужено получи през 2015 г. награда „Неофит
Бозвели“.
1981-1991 г. – Училището прераства в Единно средно политехническо училище „Васил Коларов“ с прием на 3 паралелки в
9 клас – общо 105 учиници. През периода директори са Йордан
Антонов, Александър Александров, Марин Найденов. Броят на
учениците нараства до 1957 /през учебната 1983/84 година училището става най-голямото в Русе/, разпределени в 55 паралелки
и две групи подготвителна детска градина. Учителският състав
наброява до 79 учители и възпитатели. От учебната 1981-1982
до днес училището е базово при начален курс, като студентите
от специалност „Начална педагогика“, вече и от специалност
„Български език и история“, провеждат своята държавна
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практика със съдействието на напреднали в професионализма си
учители.
1982 г.– Училището е наградено с орден „Кирил и Методий“,
III степен, за 25-годишната си активна учебно-възпитателна
дейност.
От учебната 1982/1983 г. се започва разширено изучаване на
немски и френски език в 9 клас, а от следващата учебна година –
от 8 клас.
1983-1984 г. – Успешно се въвежда нова педагогическа система в I – III клас. Завършва първият випуск по системата на
ЕСПУ.
1985-1986 г. – Положено е началото на компютърното обучение, като е открит първият в училището компютърен кабинет
с 12 компютъра и 1 принтер – затова изключителна заслуга има
г-жа Елена Аврамова, помощник-директор.
Отново в отговор на държавните изисквания през учебната
1986/1987 г. се поставя началото на качествено преустройство
на учебно-възпитателната работа в съответствие с развитието на научно-техническата революция, формират се творчески
групи от изявени ученици, прикрепени към действащите в научна
и производствена среда развойни младежки звена на ДК „СЕТ“
/Завод за печатни платки/, Машиностоителен комбинат /днес
носещ името „Спарки“/, ИССМ – Образцов чифлик. Широкомащабна дейност с повече от 30 кръжока и секции развива училищният клуб за Техническо научно творчество на младежта /спечелил национални и регионални призове/. Продължава засиленото
езиково обучение в гимназиален етап.
1989-1990 г. – За пръв път в Русе и региона ЕСПУ „Васил
Коларов“ въвежда усилено изучаване на математика като свободноизбираема подготовка от четвърти клас, Учениците от
математическите паралелки повече от 15 години печелят пър-
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ви места в регионални , национални и международни олимпиади,
състезания и конкурси, заради което някои от тях са приемани в
Националната математическа гимназия в София и в Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе без конкурсни изпити. Всеотдайният труд на учителите Елена Аврамова, Лидия Рачева,
Йорданка Димитрова с изявените ученици ни извоюва авторитетното звание „Математическо училище“. В математическите паралелки са се обучавали повече от 350 деца, постигнали днес
отлична професионална реализация в страната и в чужбина.
От 1991 г. със Заповед № 3218/22.11.1991 година на Общински народен съвет – гр. Русе, и Указ за наименованията от
1975 година училището е преименувано от ЕСПУ „Васил Коларов“ в Средно общообразователно училище „Йордан Йовков“.
На 09.11.1991 г. за пръв път като патрон на училището се чества
Йордан Йовков.
От 1993 г. с утвърждаването на нова програма за развитие
на училището, защитена от д-р Илия Костов, назначен за директор след конкурс, се въвеждат по педагогиката на Френе, Дюи и
Клапаред ранна диагностика на учениците от I – IV клас /чуждоезиково обучение, математика, музика; хуманитарни паралелки от
пети клас със засилено изучаване на български език и литература,
математика/. Г-н Илия Костов е директор на училището до 2017 г.
От 1993-1994 г. въз основа на Програмата за развитие на училището от девети клас като свободно избираеми са въведени
основни дисциплини за предпрофесионална подготовка по полиграфия, хотилиерство, фирмена администнрация, икономика и
мениджмънт – въз основа на двустранни договори с Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, Икономически техникум и ТОХ – Русе, съвместно с МУЦТПО – Русе.
От 1998 г. е въведена предпрофесионална подготовка по митническо комисионерство.
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09.11.1993 г. – Започва издаването на училищен вестник с редколегия, оглавена от г-жа Даринка Маринова – учител по български език и литература.Вестникът излиза в празнични броеве до настоящия момент, като отразява училищния живот, проблемите и
постиженията на учителите и учениците. От няколко години той
има и електронен вариант, поместван на училищния сайт.
Май 1996 г. – Извършена е цялостна проверка на училището, като в ревизионния акт се налага изводът, че учителският
колектив е изпълнил много добре своите задачи, свързани с обучението и възпитанието на учениците. Красноречив резултат е
повишаване на успеха на училището със 17 стотни за учебната
1995/1996 г., т.е. постигнат е успех Мн. добър /4,56/. Овладян е
минимумът от знания и учениците имат много добри изяви на
общинско, национално и регионално ниво.
На 24.05.1996 г. тържествено е осветено новото училищно
знаме с лика на патрона Йордан Йовков.
СОУ „Йордан Йовков“ е едно от първите средни училища
в областта въвели обучение II клас през учебната 1997/1998 г.,
като първият випуск от 66 дванадесетокласници успешно се дипломира през юни 1998 г.. От завършващите 43 получават свидетелство за предпрофесионална подготовка.
През учебната 1998/1999 г. в начален етап се утвърждава
ранно чуждоезиково обучение – с две паралелки в първи клас по
английски език. Започва обучението на ученици в начален етап
по проекта „Религия“ в добре обзаведен кабинет. Изградени са и
първите 12 групи по СИП – религия, включващи общо 240 ученици.
Започва работата по проект „Здравно образование“ за учениците от V-Х клас в групи по СИП, което продължава и до днес по
различни проекти.
Учебната 2001/2002 година е паметна, тъй като гимназиалното образование става профилирано. Започва профилирано

обучение по профил Природоматематически „Информатика“
след завършен VIII клас, което вече 16 години придава собствен
облик на училището. Високото качество на обучението в профил
„Природоматематически“ е гарантирано както от наличната
техника в модернизираните компютърни кабинети, така и от
сключения Договор на СУ „Йордан Йовков“ с Факултета по автоматизация към Русенския университет, гарантиращ приемственост между средното училище и ВУЗ-а. С успешно дипломиралия
се гимназиален випуск 2017 г. броят на завършилите профила е
над 350. Отличната им подготовка ма за доказателство тяхната по-нататъшна реализация - около 70 % от завършилите
продължават образованието си по компютърни, икономически,
педагогически и медицински науки в различни университети у нас
и в чужбина, друга част от нашите възпитаници намират професионално поле за изява в икономиката на Русе.
През учебната 2002/2003 г. тържествено се чества 45-годишнината на училището в залата на Русенската опера. На 08
ноември 2003 г. в 15,00 ч. Негово светейшество Патриарх Неофит/тогава Митрополит на Русенската митрополия/ освещава
новооткрития кабинет по религия в училището. Основен спонсор
за изграждането му е Съветът на жените „Майки на децата
ни“. Първият преподавател по религия е г-жа Росица Георгиева
(сега началник на РУО – Русе), като 16 деца от групите по религия печелят призови места в национален конкурс за есета и рисунки „Бог е любов“. Традицията за отлично представяне в този
национален форум продължава и до днес под умелото ръководсво
на г-жа Валя Лавчева.
През 2003-2004 г. се приема Програма за развитие на училището до 2010 г., актуализирана до 2011 г., по-късно до 2016 г.
Училището има своя нова стратегическа Програма за периода
2017-2020 г., утвърдена от Педагогическия съвет и съответства-
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ща на новите изисквания във връзка с влезлия в сила от август
2016 г. ЗПУО, на новото учебно съдържание в трите етапа на
обучение – начален, прогимназиален – V- VII клас, гимназиален –
VIII – XII клас.
През юбилейната учебна 2006/2007 година, когато училището навършва своето 50-летие, в него се обучават около 700 ученици в 38 паралелки и 2 групи ПИГ-I и II клас. Значими са усилията
на учителите учениците да получават много добра образователна подготовка, стабилни познания по здравно образование и религия. Особен акцент в обучението са специализираните знания по
профил „Информатика“. В СИП се дават допълнителни познания по математика, български език и литература и в горен курс –
по „Митническо комисионерство“ и „Полиграфия“. Повече от
30 години училището продължава да е базово за студентите от
„Педагогически факултет“ на РУ. В чест на юбилея авторски
колектив от училището издаде книга, посветена на училището
„50 години с пулса на времето“, бе проведена литературна научна конференция, посветена на Йордан Йовков, като докладите
и научните разработки от нея също са издадени в книга под заглавие „На кръстопътя на врмето“. На 24 май 2007 г. училищният колектив получава награда „Русе“ за активна и всеотдайна
работа на учителите за издигане на нивото на образованието в
града ни.
През периода 2008-2017 г. училището продължава успешното обучение на своите възпитаници, а училищният живот е
изпълнен с вълнения и трудности, с радости и тревоги, с нови
успехи:
• От 21.08.2017 г. директор на училището е г-жа Елена Димитрова – учител с много добър професионален опит и с над
20 години трудов път в училището.
• С въвеждането на системата за Националното външно
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оценяване от 2008 г. всяка година четвъртокласниците показват
отлични резултати и нареждат училището на призовите места
в класацията на Русенска област, седмокласниците също постигат много добри успехи.
• В гимназиалния етап в Природоматематически профил
„Информатика“ добрата подготовка проличава при успешно полаганите ДЗИ, като за периода няма недипломирани зрелостници.
• Обзаведени са три модерни компютърни кабинета и са изградени мултимедийни кабинети. Завоювани са първи места в регионални и национални състезания по информационни технологии.
• Плодотворна е дейността на групите по религия, като обучението обхваща деца от първи до седми клас.
• Около 200 ученици от първи до пети клас през учебната
2017/2018 г. са включени в групите за целодневно обучение
• Във връзка с ритуализацията на училищния живот от 2009
г. е въведена задължителна училищна униформа. Изграден е кът
на парона, училището има своя емблема и лого. Традиционно в
навечерието на Патронния празник се провеждат конкурси за
ученическо творчество,състезание по информационни технологии, екскурзии до родното място на Йордан Йовков – Жеравна.
Предстои шестото издание на ученическата читателска конференция, посветена на Йовковото творчество.
• Училището предлага освен дневна форма на обучение, също
така и самостоятелна, и индивидуална форма на обучение.
• Интеграцията на децата със СОП от няколко години е сред
приоритетите.Училището е едно от малкото в града, които се
включиха в националните проекти „Включващо обучение“ и продължаващия след него „Подкрепа за равен достъп и личностно
развитие“, като успешно се обучават през настоящата учебна
година 30 деца от първи до девети клас.
• Спортът има своето достойно място в училищната тери-
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тория. През есента на 2015 г. веригата магазини „Пенимаркет“
изгради в училищния двор баскетболно игрище, а заслугата е на
бивши възпитаници нашето училище, успели да го представят
сред най-добрите училища в България в обявен от търговската
верига конкурс. В началото на месец октомври 2017 г. в приземния
етаж на сградата бе открита спортна зала по тежка атлетика
от директора г-жа Елена Димитрова.
• След тригодишната реализация на националния проект
„УСПЕХ“, по който в училището работиха над 30 групи,от предходната 2016/2017 г. училището се включи и в националния проект „Твоят час“, като само през тази учебна година в 13 групи са
включени около 70 % от учениците.
• Учителите непрекъснато повишават квалификацията си,
показват висок професионализъм. От общо 39 преподаватели над
80 % са с квалификационна степен.
Училищното летоброене продължава – с радости, с много
първи неща в живота на израстващия млад човек, с упорито
отстояване на професионализма в името на нашите деца.

Директорите

на училището от създаването му
до днес

1. Михаил Димитров Халваджиев
Първият директор за V средно смесено училище в периода от 1957 до 1960
година.
Награден с орден Кирил и Методий - I
2. Росица Нешкова Демирева
Директор на училището в периода
/1962 - 1964/.
През този период училището преминава от средно към основно.
3. Велко Петров Петков
Директор на училището в продължение на петнадесет години /1964 1979/.
Под негово ръководство в XV основно
училище „Васил Коларов“, се въвеждат програми за ЕСПУ.
Носител на национални отличия и
грамоти.
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4. Иван Минчев Караиванов
Директор на училището в периода
/1979 - 1981/.
Награден с орден „Кирил и Методий“ - II
степен и орден „1300 години България“.
5. Йордан Антонов Йорданов
Директор на училището в периода
/1981 - 1983/.
Под негово ръководство училището преминава от основно в средно ЕСПУ „Васил Коларов“.
Превръща училището в базово и въвежда разширено изучаване на немски
и френски език. През този период училището получава награда „Кирил и
Методий“ - III степен.
6. Александър Янков Александров
Директор на училището през периода
/1983 - 1987/.
През този период ЕСПУ „Васил Коларов“ е едно от най - големите в град
Русе - 2000 ученици от подготвителни групи до единадесети клас.
Успешно е внедрено във всички класове
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новото учебно съдържание за ЕСПУ.
Развива се богата извън класна дейност. Отличен със значка „Първенец
в националното съревнование“.

7. Марин Димитров Найденов
Ръководи училището от /1987 - 1989/.
Провеждат се повече часове в компютърният кабинет, продължава засилено изучаване на западни езици.

8. Любен Димитров Йорданов
Директор от 1989 до 1992 година.
Под негово ръководство в ЕСПУ
„Васил Коларов“ за първи път в русенския регион се въвежда засилено
изучаване на математика от IV клас.
Продължава засилено изучаване на
чужд език в горен курс. Води се активна извън класна дейност.
Училището приема за патрон името
на Йордан Йовков и става СОУ „Йордан Йовков“.

9. д-р Илия Георгиев Костов
Директор на училището в продължение на 25 години /1992 - 2017/.
В ръководната си организационна
и преподавателска дейност прилага водещи в световния и европейски опит модели, благодарение на
което в училището се осъществява развитие на интелекта на подрастващите чрез ранна диагностика, профилирано обучение по
„Информатика“. Под негово ръководство училището се развива, като
базово. През този период училището
печели най-престижното признание Награда „Русе“ в навечерието на
своя 50 годишен юбилей. Носител на
награда „Неофит Рилски“ за постижения в образованието.

Награди на училището

• Орден „Кирил и Методий“, втора степен, връчен през 1982 г.,
по случай 25 години от създаване на училището

10. Еленка Илиева Димитрова
Директор от август 2017 година.
Носител на награда „Неофит Рилски“ за постижения в образованието.

• Награда „Русе“, връчена на 24 май 2007 г., по случай
50-годишнина на училището, за приноса му в равитието
на училищното образование.
60 години - Средно училище „Йордан Йовков“ - Русе
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В начлаен етап на обучение всеки час е откривателство.
Малките ученици показват отлично овладени знания в състезания, олмпиади и конкурси по математика и ИТ. Четвъртокласниците винаги постигат отлични резултати от НВО и нареждат
училището ни на едно от първите места в града по всички предмети.

Във всеки урок по БЕЛ има място и за творчество. С желание учениците изработват презентации и електронни продукти
по изучаваните теми. Традиционна е ученическата читателска
конференция, посветена на Патрона. Всяка година на олимпиадите по БЕЛ учениците от различните етапи постигат много
добри и отлични резултати.

Обучението
по информатика -

наш приоритет

Обучението по информатика и информационни технологии е
важна част от „паспорта“ на училището. Профил Природоматематически „Информатика“ през тази учебна година прие своя
СЕДЕМНАДЕСЕТИ ВИПУСК, а броят на успешно завършилите
вече е 360 възпитаници, като всяка година около 70 процента
от тях продължават обучението си в Русенския университет и
в други университети и колежи в страната и в чужбина – главно
по така нужните за икономиката на региона и на страната ни
компютърни, икономически, педагогически и медицински специалности.
Израстването им като добри бъдещи професионалисти в
избраната от тях област започва още от училищните учебни
часове по двата предмета. Нима има престижна професия или
професионална дейност, в които да не се изискват компютърни
умения.
Знанията и уменията си учениците от трите етапа показват при участието си в различни състезания и турнири.
В добра училищна практика се превръща състезанието по информатика и информационни технологии, като например:
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• „Пролетта през погледа на обектива“; „Ако можеха да говорят …” и много други участия с призови места на общоградски
и национални сътезания

• състезание по „Информатика“ - състезантелният дух,
знанията и уменията в областта на хардуера бяха водещи.

С помощта на учителите по география и история, учениците организират състезания и конкурси, посветени на Националния празник Трети март. С различни инициативи отбелязват
международните дни на Земята и водата, включват се в регионални и национални форуми по еколигия и здравно образование.

• През годините в компютърните кабинети са проведени
множество открити уроци:
• урок-демонстарция на интелигентно управление на IT технологиите в час по ИТ съвместно с катедра „Електроника“
• През месец април 2017 г. в нашето училище за първи път се
проведе образователно шоу: „Как да си направя дрон“ с водещ
инж. Пламен Конакчиев

И през тази учебна година учениците се готвят за нови изяви, защото знаят, постигнатото трябва да се отстоява.
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От 2009 г. е увърдена униформа и емблема на училището.
Детската вокална група, справедливо наречена „Златните
гласчета на Йо-Йо“, радва с изпълненията си ученици, учители
и родители на всеки празник. В нейно изпълнение е песента на
СУ „Йордан Йовков“ – „Парола Йо-Йо“, по текст на Владимира
Велинова, учител по БЕЛ и музика на Анна Екова.

Обучението по религия е един от приоритетите в училището. През 2003 год. бе открит кабинета по религия от Негово
Светейшество Патриарх Неофит. Всяка година над 200 ученици
участват в групите по СИП – религия. Много са спечелените награди в Националния конкурс „Бог е любов“.
На 03.10.2017 година в СУ „Йордан Йовков“ се проведе урок
по религия, посветен на празника Покров Богородичен. Събитието бе в рамките на международния семинар, организиран от
Русенската митрополия на тема „Преподаването на религия в
средните училища и прицърковните школи: цели, методика и резултати“. На урока присъстваха гости от Сърбия, Румъния и
България, работещи в областта на религиозното образование.
Третокласниците работиха активно по време на урока и показаха много знания под ръководството на г-жа Валерия Лавчева.

В училището е утвърдена система
от ритуали. Традиционно всяка година се
честват Патронът на училището, първият учебен ден, Коледа и Великден, Националния празник Трети март, Денят на
славянската писменост и култура.
Училищното знаме е осветено през
1996 година и носи цветовете на българската земя, върху които е бродиран ликът на Йордан Йовков.
От 1994 година излизат празничните броеве на училищния вестник. Издадена е и книгата „С пулса на времето“
за 50-годишнината на училището.
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През учебната 2011/ 2012 година в училището стартира проект „Включващо обучение“, той дава възможност на учениците
със СОП да получат качествено образование и да участват активно в живота на училището и извън него. Училището успява
да реализира общата цел на проекта и учениците със СОП получават добра подкрепяща среда и равен достъп до образование.
Благодарение на проекта училището разполага със специално
оборудван ресурсен кабинет с нужните дидактични материали,
техника за пълноценен и ефективен процес за обучение и възпитание. Екипът от специалисти - ресурсни учители, психолог и
логопед, провеждат ежедневни и индивидуални часове с децата
и оказват помощ и подкрепа на родители и учители, които работят с тези деца.
При нас децата със специални образователни потребности
се чувстват значими и приети!
В началото на 2016 година училището се включва и работи
по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.
Дейностите са продължение на осъщественото по проект
„Включващо обучение“.
Децата със СОП се включват активно в живота на училището като изложби, тържества, концерти и други събития подпомагащи приобщаването и социализацията на тези деца, за да
бъде индивидуалността на всяко дете приета и оценена. С помощта на ресурсните учители те организираха:
• Тържество за посрещане на Баба Марта.
На първи март децата по проекта заедно със своите ресурсни учители г-жа Тодорова и г-жа Ангелова, подготвиха програма
за празнично посрещане на Баба Марта.
• Ден на народните будители, в който учениците от групите бяха запознати с делото на видни книжовници, просветители
и борци за национално освобождение, съхранили през вековете
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По проект „Успех“ в училището работиха 36 клубове и
секции, всички имаха своите представителни изяви. Запомнящи са дейностите на:
Клуб „Етика и мода“
На 05.12.2013 г. в зала „Батенберг“ на Историческия музей
в гр. Русе се изнесе презентация на тема „Етика и мода в Русчук
през XVI век и приемствеността в модата днес“ с участието на
ученици от IX и XII клас под ръководството на г-жа Снежана
Богданова.

Клуб „Българска фолклорна
съкровищница“
Учениците от клуб „Българска
фолклорна съкровищница“ пресъздаваха народни носии, шевици и кукерски маски, съчетали в себе си вроденото чувство за красота и хармония.
Продължение на добрите училищни практики са организираните през учебните 2016/2017 и 2017/2018 години форми
по проект „Твоят час“. Шест са групите по интереси и седем
са групите за ученици с обучителни трудности. В училищния
живот активно участват клубовете към проекта:
• Клуб „Театър и слово“ съществува в училището от пет
година под ръководството на гл. уч. Даринка Маринова.
В него участват 20 ученици от шести до единадесети клас,
но желаещите да се изявяват в областта на театралното изкуство са много повече и от различна уччилищна възраст. В
творческата биография на клуба има над 10 музикално поетич-

Клуб „Аз рисувам и моделирам“
В този клуб учениците се зареждат с новаторски идеи,
стрееж към красивото и цветна радост. Творческият процес е
труден, но всичко, което се роди от старателните ръце на човек,
носи възторг и удовлетворение.

ни композиции за различни празници и видни личности, участие в
традиоционната читателска конференция, посветена на Йордан
Йовков, драматизациите „По жицата“ и “ Снежанка“. А предстоят още изяви на училищната сцена.

духовните ценности на нацията и нейният морал. За празника
децата изработиха табло.
• Участие в традиционния за училището коледен базар. Със
събраните средства бе организирана екскурзия за децата със СОП.
• Бе отбелязан Хелоуин - Ден на Вси Светии, но и ден на
маскарад, игри и веселие.
• За „Деня на християнското семейство“ бе организиран
открит урок и учениците със СОП изработиха картички и табло.
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• Клуб „Млад творец“, работещ
под логото: „Всичко у човека трябва да е красиво!”. Децата от клуба
с малките си ръчички създават красиви картички, рисунки и подаръчни
предмети.
• Клуб – „Математика +“ - От
няколко години, учениците от СУ
„Йордан Йовков“ – Русе, проявяват интерес към допълнителните
часове по математика. През учебната 2016/2017година с ученици
от 8 клас се сформира клуб „Математика +“, към Националната програма „Твоя час“, интересът е голям. Учениците с желание посещават часовете, решават задачи, изготвят презентации,
помагат си при подготовката. Този клуб им дава възможност да
установят, че математиката е интересен и лесен предмет.
Ръководител на клуб „Математика +“ е Йорданка Колева.
• Клуб „Спорт и здраве“
В програмата на МОН „Твоя час“ 2016-2017 г. взеха участие
ученици от 8-ми до 12-ти клас – те развиваха своите умения по
спортовете: Тенис на маса, Бадминтон, Дартс и Фризби.
• Клуб „Музикално пътешествие“ отвежда малки и големи
ученици във вълшебния свят на музиката. Първи акорди на пиано
прозвучават под неопитните пръсти на децата от пети и шести
клас.
• Клуб „Математиката от приказния свят“ проведе състезание, в което второкласниците показаха не само своите знания от областта на царицата на науките-математика, но и артистичните си умения. Много емоции предизвика гостуването на
вълшебницата Математика и приказните герои Червената шапчица, Снежанка, Котаракът с чизми и Пинокио, които задаваха
задачи към участниците от отборите и останалите деца.

• Клуб „Детски музикален театър“ – преди 38 години е
създадена Детската училищна оперета, дейставаща по-късно
като Детски музикален театър. Неин създател е г-жа Анна Екова-Андреева, носител на Националната награда „Константин
Величков“ през 2013 г. С присъщата им вродена артистичност
и способност да се превъплъщават напълно спонтанно в различни персонажи, учениците изпитват невероятно удоволствие от
досега със сцената.
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ
Децата ни да израснат здрави и силни млади хора – това е
една от основните задачи, които училищното образование трябва да изпълни. Двата физкултурни салона, спортната площадка,
обновено баскетболно игрище са любими места на децата и младежите в училището ни. Отвори врати и нова спортна зала, реализирана със съвместните усилия на Ученическа спортна школа,
училище „Йордан Йовков“ и ТСК Русе.
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Училището участва с отбори в общинските и областните
състезания от Ученическия спортен календар на град Русе. Традиционно най-добре се представиха тенисистките от отбора на
момичетата – във възрастова група V- VII клас. Отборите на
момичетата и на момчетата по волейбол и по лека атлетика се
предствиха отлично. Отборите по футбол и в двете възрастови
групи също защитиха спортната чест на училището. Спортна
стрелба също е дисциплина, която учениците обичат.
Младите йовковци са отлични състезатели и в общинските
отбори по спортно ориентиране.
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