
   

  Вести от училищния живот  

  Творчество  

Национална седмица на четенето 

Патронен празник 

    От 22 до 26 октомври в училище се проведоха редица инициативи в рамките на На-

ционалната седмица на четенето. 

    Четвърти, пети и шести клас се състезаваха по правопис. Текстът на диктовката бе 

еднакъв за трите класа. Девет бяха критериите, по които се проверяваше степента на 

усвоените книжовни норми за пети и шести клас. Резултати:  

    С максимален брой точки 14 бе Елена от 6. клас, на второ место се наредиха Йоанна 

от 6. клас и Красимира от 5. клас с по 13 точки, а на трето с 12 точки - Владимир, 5. 

клас. В четвърти клас най-добре се справиха Миряна и Нели. 

Пети клас решава и онлайн езикови задачи, подготвени от Института по български език 

към БАН специално за Седмицата на четенето. Това се оказа не само полезно, но и за-

нимателно. 

    При първокласниците бе проведена акцията “Да нарисуваш приказка”. Замъци, 

дракони, непроходими гори, Червена шапчица бяха само малка част от  нарисуваното. 

През седмицата не липсваха и литературните четения на избрани творби, посещения на 

библиотеката и запознаване с правилата за посещение. 
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   Отмина и училищния концерт, посветен на 134 - годишнина от основаването на учи-

лището ни. Подготовката за празника започна рано, затова и всички участници се пред-

ставиха отлично.  

    Много песни, стихове и танци присъстваха в програмата и това направи празника  

по - весел и шарен. На сцената показаха своите умения и първокласниците, за които 

това бе първата изява. Те се справиха много добре и показаха, че имат сценично при-

съствие и поведение. Водещите на тържество-

то Елена и Алис влязоха в ролите на телевизи-

онни новинари и представиха училищните но-

вини по забавен начин, подпомогнати от ча-

ровната “репортерка” Йоанна. Студио “Театър 

и слово” този път постави на сцена пиесата 

“Приказки с поучение” по мотиви от известни 

басни.  

   Празникът отмина като че ли за миг, но емо-

циите продължиха дълго и след него. 
Пейзаж 

Преслава, 7. клас 



       Ще ви запозная с едно момче. То се казва Стефан и ужасно много мразеше математиката. 

Как се случи това? Родителите му не знаеха. Знаеха само, че още от първия ден на  първи клас тя 

му е трудна, че не иска да учи по този предмет и все повтаряше, че мрази смятането. 

   Мина време. Стефан стана третокласник и все още не харесваше математиката. Казваше: 

—Защо да уча тази математика, тя няма да ми трябва! Ще науча само таблицата за умножение! 

   Една нощ вечер, както винаги, се приготви за сън. Уморен от дългия ден, заспа бързо. И тогава 

засънува. Но не просто някакъв сън, а необикновен! В този сън му се явиха цифрите, облечени с 

шарени дрешки, с очички, нослета и устички. Те подскачаха и говореха, досущ като нас, децата. 

— Стефчо, виж, колко е интересна математиката! – каза шестицата. – Виж, ако имаш една ябъл-

ка в кошницата и някой твой приятел, например Пешо, ти даде още три ябълки, ще имаш в кошницата си цели четири 

ябълки! 

—Може и с бонбони! – намеси се в разговора петицата. – Имаш в кутията си петдесет бонбона. Купуваш си още триде-

сет и ще станат … колко? 

—Осемдесет! – викнаха хорово всички цифри. 

—Така ще можеш да ядеш колкото си искаш и да черпиш наред, без да ти се свиди! 

  И така цяла нощ цифрите събираха, вадеха, умножаваха и деляха ту бонбони, ту сладоледи, ту шоколадови пастички с 

ягоди отгоре. 

   На сутринта Стефчо разказа съня на майка си. Тя рече: 

—Ето, виждаш ли, че математиката не е толкова лоша. Просто превръщай цифрите в бонбони и пасти и ще я научиш 

бързичко! 

—Да, наистина! Имаш право, мамо! Така и ще направя! – възкликна момчето.- Ще видиш, че ще стана най – добрият по 

математика. 

—Знам, че ще успееш! – каза майка му. 

   От този ден насетне Стефан всеки ден решаваше задачи по два часа на ден. Постепенно ставаше все по – добър и по – 

добър. Първо от пресмятането изчезнаха пастичките, после ябълките, а накрая и бонбоните. Те вече не му бях нужни. 

Дори, като се сетеше как е смятал преди, се смееше на глас. Госпожата започна да го хвали, а другите деца  преписваха 

домашните от него.  В пети клас вече се беше превърнал в любител на математиката и я заобича! 

   Една нощ отново сънува цифрите. Този път обаче те бяха тъжни, с надраскани от червен химикал лица. Те стояха до 

една стена и жално плачеха. Стефчо познаваше много добре тази стена. Това беше дъската, на която бяха наредени циф-

рите до десет в класната му стая от първи клас. Много пъти бе стоял, изправен пред нея, изпитващ неустоимо желание 

да унищожи тези така измъчващи го цифри. Той не бе го направил, но друг ученик, изглежда, не се бе стърпял. 

Стефчо скочи от леглото и завивка майка си. Изплашена, тя дотърча и го пипна по чело, мислейки, че има температура. 

—Не съм болен, мамо! – каза той. —Сънувах пак цифрите, само че този път те бяха тъжни и плачеха! Стана ми мъчно за 

тях! 

—Ох, моля те, ти да не си бебе, че да плачеш за някакви си цифри!— ядосано каза майка му. 

—О, мамо, стига! Утре ще спася цифрите, каквото и да става! Те са ми като братя и сестри! – троснато отвърна Стефчо и 

легна отново. 

—Прави каквото искаш! Аз си лягам! 

   На следващия ден момчето влезе в стаята на първи клас. Погледна към дъската и видя, че наредените цифри наистина 

са надраскани с червено.  Започна да ги чисти с лакочистителя на майка си, който беше взел от вкъщи. Когато приклю-

чи, те отново бяха с чисти и усмихнати лица. Усмихнаха се и личицата на първолаците, защото видяха едно добро дело. 

      Стефчо им обясни как трябва да решават задачите, така че да не им е трудно. Всички заедно започнаха да решават. 

Разбраха, че математиката не е чак толкова лоша! Този ден той нарече „Денят на математиката“. 

  А Стефан се прочу в училище , пък и в цялото градче, като Спасителят на цифрите от голяма беда. 

                  Автор: Миряна, 4. клас 

Колко е интересна математиката! 
Страница 2 

Шарен свят 

     Една от хубавите страни на  празника 

са наградите. Какво по—хубаво от това 

трудът, който полагат ученици и учители, 

да бъде оценен по достойнство? 

И тук не става само дума за награди в 

учението, но и за участие в извънкласни 

дейности, инициативност, отговорност, 

подкрепа, мотивиране на другите! 

 

    На снимката: наградените ученици от 

шести клас и тяхната първа учителка г-жа 

Калъчева с грамоти от Директора. 



Страница 3 

Творби на учители: Рисунка 

Четка топвам във водичка, 

после в шарена боичка - 

върху блокчето рисувам аз  

тревички, цветенца и в захлас 

гледам как се получава 

рисунка шарена с морава. 

После къщичка с дете 

и синьо, слънчево небе. 

Ето, готова аз съм вече! 

О, ще сложа тук и буболече, 

и калинка с точки, и рекичка 

с мостче,  с въдичари двама. 

Как ли ще се радва мама? 
В. Жекова 

 

     В деня на патронния празник на учили-

щето бе открита изложба базар на израбо-

тени от учениците коледни декорации. 

Идеята бе на Адриян от шести клас, подк-

репена от Алис и Йоанна. Коледни декора-

тивни елхи, свещници, картички, снежков-

ци бяха изложени на вниманието на гости 

и родители и внесоха коледно настроение в 

празника. 

   В подготовката участваха и техните ро-

дители. Благодарим на всички, които се 

включиха в осъществяването на идеята! 

Предколеден базар 

Второ място за Константин 

от трети клас  на Общински 

конкурс “Хан Тервел—

спасителят на Европа” 

Раздел Рисунки 

Ученици от шести клас в 

изпълнение на проект  

“Засаждаме бъдеще 
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За името и силата българска 

 

 

      Наскоро, съвсем случайно, по телевизията  попаднах на  мач на Тервел Пу-

лев. Не съм много по бокса, но не смених канала и не съжалявам. Смел,  всеот-

даен, обичащ Родината си, той излезе на ринга, развял българското знаме  под 

звуците на народна музика. Накара ме да се гордея, че съм българин! Това е 

човек, който много пъти и с думи, и с дела е показвал обичта си към отечество-

то (изглежда, че  е семейна черта, защото и неговият брат Кубрат показва съща-

та обич.) На лицето му бе изписано  „Аз съм победител!“ и той наистина победи 

съперника си! Това ме накара да се замисля - дали силата се дължи на името,  

или човекът прави името. Какво е нужно да си победител? А аз мога ли да бъда 

такъв? 

      Замислих се, защото знам за  великия  български хан Тервел. Дали всички, 

които носят това име, притежават същата смелост и безусловна преданост към 

родината си?  Може би  наистина името подсказва какъв е човекът.  

      Знам за хан Тервел това, което пише в учебниците. А то всъщност не е мно-

го. Велик българин, единственият  чужденец, получил титлата кесар – втора по 

важност във Византийската империя. Империя, която в този момент е най-

силната в Европа! Мисля си, че за да  се случи това, никак не е било лесно!  

       Легендата разказва, че хан Тервел с петнадесет хилядна войска помага на 

Юстиниян II (тогавашния византийски император) да си върне отнетата корона. 

Три години след това коварният император  организира поход срещу българите, 

но е разбит край Анхиало  (днес град Поморие)  през 708 год. Това е важна по-

беда, така  българите показват военна мощ и сила, с която другите ни съседи 

трябва да се съобразяват. Малко по-късно, в желанието си да разшири българс-

ките земи, хан Тервел достига до стените на Константинопол и принуждава  

новия император Теодосий III да поиска мир. Подписан е договор, който  уреж-

да търговските взаимоотношения между България и Византия, включително 

изплащането на годишен данък за българската страна. Това  е първата в Европа 

търговска спогодба, която в същото време има и характер на военен съюз. Във 

времето, когато оръжието определя силния  на деня,  този факт  говори за това 

колко умен и дипломатичен  е бил нашият хан Тервел - личност, от която тряб-

ва да се учим ние, младите хора!   

     Десет години по-късно, през 718 год. , друга победа бележи възхода  на хан 

Тервел - победата над  арабите. Тази победа е велика с това, че пътят на нашест-

вениците към Балканите и Централна Европа е преграден. Тежка битка е била, 

но нашият хан не се е огънал пред трудностите, решен е бил да победи на всяка 

цена! Навярно тропотът на конските копита е отеквал далеч от крепостните 

стени на Константинопол, звънтели са мечове, свистели са копия! Арабите са 

отблъснати! Постигната е победа, важна за цяла Европа!  

     Какво ли щеше да се случи, ако българските войски се бяха предали и отстъ-

пили? А ако друг, а не хан Тервел бе техният водач? Или пък се бяха уплашили 

от многобройните арабски войски по суша и море? Западни хронисти сочат в 

своите писания, че са загинали между двадесет и 

тридесет и две  хиляди араби и споменават името 

на хан Тервел като спасител на континента. Зас-

лужено признание за българската мощ! 

      Мадарският конник ще ни напомня за тази 

победа.  

      Битки и победи са осеяли живота на хан Тер-

вел. Битки и победи , но на ринга, бележат живота 

на Тервел Пулев.  Тервел Пулев е достоен син на 

хан Тервел. Двама българи, обичащи Родината 

си! Надявам се и аз да бъда победител и да напра-

вя нещо достойно  за страната си, нищо че името 

ми не е като на великия хан. 

 

                    Автор: Александър, 6. клас 

Първо място за Алек-

сандър от 6. клас за 

есето “За името и сила-

та българска” на Об-

щински конкурс “Хан 

Тервел—спасителят на 

Европа” 

Натюрморт 

Йоанна, 6. клас 

Витраж 

Алис, 6. клас 
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Я, госпожа С…..! Не съм Ви виждала два дни. Това са цели 

28 часа!   ( в час) 

***** 

Толкова много им помогнах, че забравих да помогна на 

себе си.   ( из преразказ, 6. клас) 

***** 

Аз си взех решението, хванах го за ръката и тръгнах. ( из 

преразказ, 6. клас) 

***** 

Ние живеехме в сиромашки дом, не беше много добре, но 

поне имахме таван под главите си. ( из преразказ, 6. клас) 

***** 

Еее, този химикал не се научи да пише! ( в час) 

***** 

Учител: — Стига си се ослушвала, започвай да пишеш! 

Ученик: — Не, благодаря! ( в час) 

***** 

Има още една минута , докато удари звънецът. Ама аз защо 

се радвам, имаме математика следващия час. Госпожо, зад-

ръжте ни още! ( в час) 

Смешен свят 
                           

Още за патронния празник 

Ето едно от посланията в пиесата “Приказки с 

поучения”: 

     Поуката за всички тук е ясна: 

     в живота всеки среща не една опасност 

     и ако добър, великодушен си 

     ще се намери кой да те спаси, 

     че с нещо свое всеки е полезен – 

     голям ли си, или пък малък… 

      ти си винаги потребен! 

 

И още: 

     От приказките ти се поучи  -   

     недей се утешава със лъжи! 

     С достойнства пълен ти бъди,    

     в посока правилна върви! 

     По измамното не се увличай!  

     Бъди добър и мил, на другите помагай, 

     от грешите си ти се поучавай! 

Миряна и Алекс в ролите 

на мишлето и лъва 
Алис и Елена като гарвана и лисицата 

Четвърти клас  

Първи клас Втори клас 

Шести клас 


