
 

 

 

 

 

Старт на учебната година– с по-леки раници и с пет ваканции 
     Възможността учениците да получат по два комплекта с безплатни учебници, за да 
олекнат тежките им раници, въвеждането на електронните учебници в клас и петте 
ваканции, са новостите за учебната 2011/2012 година. 
     Пет ваканции ще имат учениците през новата учебна година, като едната от тях – 
есенната, е нова ваканция. Тя ще е от 29 октомври, събота, до 1 ноември, вторник, като 
учениците ще са на училище на 2 ноември.Досега около 1 ноември – Деня на народните 
будители, почиваха само първокласниците.  
Коледната ваканция ще е по-дълга, ще започва по традиция от 24 декември, но ще продължи до 

8 януари, включително. Така учениците ще са във ваканция 16 дни. 
     През февруари и април 2012 г. също ще има ваканции. Така през новата учебна година учениците почти всеки 
месец ще могат да редуват учебните с ваканционни дни. 

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА 2011-2012 ГОДИНА  
 

Новата учебна година започна! Лятото си отиде и дойде 
време за уроци. 

На 15 септември Славейковци се събраха в училищния 
двор в очакване на първия училищен звънец.За празника ни 
поздрави директорката на училището госпожа Снежана 
Ангелова. 

Наши гости бяха: г-н Валери Славов– главен експерт в 
дирекция “Социални и хуманитарни дейности”, г-н Веселин 
Милев- общински съветник, г-н Митьо Вълчев- общински 
съветник, д-р Елисавета Стефанова– общински съветник, 
членове на Съвета на настоятелите.В програмата 
участваха ученици от 2-ри, 4-ти и 6-ти клас от нашето 
училище. 

А след тържеството всички ученици отидоха в класните 
си стаи.Там те получиха учебници и си тръгнаха радостни, 
че започна училището. 

МЪДРА МИСЪЛ: 
 

“ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ  
И МОЖЕМ” 

Жак Делор  

ЕДИН ИНТЕРАКТИВЕН НАЧИН ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА УРОЦИТЕ В ЧАСОВЕТЕ НА Г-ЖА МАРИАНА СТЕФАНОВА 
“ЗА КНИЖЛЕТАТА И МИШЛЕТАТА” 

     От първи клас уроците  по четене, български 
език,математика,околен свят  се представят под 
формата на презентации, което много ни харесва. 
Внимаваме в урока и ни е по-лесно да го възприемем.  
     Във втори клас ни очакваше изненада—имахме 
обобщителни уроци под формата на състезателни 
игри на три отбора. Всеки отбор имаше своя мишка 
и отговаряхме едновременно. Почти всички деца 
имат своя мишка с различен символ на екрана. Така 
вече всички отговаряме едновременно на 
поставените въпроси. Чакаме с огромно 
нетърпение ,,Мишите уроци”, които ни носят 

радостни емоции. Кой казва, че да учиш не е било интересно? 
Дебора 4а клас 

7 брой     Ноември 2011   Димитровград 



     

  

   

 

Наша гордост 

 
Над 300 деца от ІІ до ХІІ клас се явиха на 
математическото състезание "Черноризец Храбър", 
което по традиция се провежда вече 20 години в 
Деня на народните будители. Надпреварата бе преди 
обяд в димитровградската гимназия "Д-р Иван 
Богоров". Ученици от Димитровград, Хасково и 
Кърджали решаваха предварително подготвени 
листовки със задачи, съобразени с възрастовата 
група.  
І място  
- Даниел Христов Янков - ІІІг клас с преподавател  
г-жа Таня Христова 
- Гергана Георгиева Гочева - ІVв клас с преподавател 
г-жа Милена Русева 
ІІ място  
Дарина Атанасова Атанасова - ІІІг клас с 
преподавател г-жа Таня Христова 
ІІІ място 
Теодор Спасов Карабелов - ІІв клас с преподавател  
г-жа Яна Събева 
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Едногодишна стипендия в размер на половин минимална работна заплата 

по програма за даровити деца на Министерството на образованието, 

младежта и науката (МОМН) ще получава ученичката от ОУ "Пенчо 

Славейков" Ива Калицова.Танцьорката от ТБЦ "Галаксико" получава 

стипендията заради отличните си изяви и изпълнения на 13-ия Национален 

конкурс за класически, характерни, съвременни танци и фрийденс, проведен 

през април в Бургас. 

Славейковци сред първенците в областта 

    Двама представители на нашето училище бяха избрани за 
участие в  подборния кръг за Национално състезание КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ, областен кръг.  Валя 
Недкова Лозева от 7 а клас и Василена Филипова Иванова от 7 б 
клас показаха отлични знания по темата БИТ И КУЛТУРА НА 
СТАРИТЕ БЪЛГАРИ. Те отговаряха на въпроси от предметните 
области - химия, биология, физика и астрономия - и заеха 3 и 4 
място в оспорваната надпревара. 
    Поздравления за достойното представяне. 

 

СЛАВЕЙКОВЦИ – БЪДЕЩИ ПИСАТЕЛИ И 

ХУДОЖНИЦИ 

 
На общинския конкурс „Не на насилието” сред най-
добрите автори на разказ, есе, рисунка и плакат бяха 
отличени учениците от нашето училище: 
Женя Кирилова  от  IIІб клас,  
Божидар Иванов  от  IIб клас ,  
Марта Владева  от  IIб клас, 
Димана    Маринчева от  IVг клас , 
Иван Делчев от  IVа клас, 
Таня Иванова  от Vб клас,  
Моника Митева  от Vа клас,  
Станка Иванова и Деница Миленова от VІІа клас, 
Александър Атанасов  Христов от IIд клас , 
Мирослав Красимиров Кръстев от  Iг клас  ,  
Константин Йовков  Грозев -VIа клас,  
Жулиен Димчев  Кочев - VIа клас , 
Веселин Георгиев Йорданов - VIа клас, 
Жулиета Грозева Гочева - IIIа клас, 
Георги  Недялков Делчев - IVа клас  и 
Ина Николаева Апостолова от Vв клас.  
Всички те получиха награди за своето достойно 
представяне. 
 

http://galaxico.net/novini/solisti/35-iva-kalitzova


Училище и спорт 

Стр. 3 

   

 

 
 

С нови електронни учебници  
 
Часовете в клас вече ще наподобяват кинопрожекции. Такава 
възможност дават новите електронни учебници за V и VI клас на 
издателство “Просвета”. Идеята е чрез интересно преподаване с 
музика, филми и звук децата да се учат в клас. 
Новите учебници не отменят класическите. Те са тяхно допълнение. 
Ако петокласниците трябва да научат кои са бедните и богатите 
народи в Африка в часа по география - веднага могат да изгледат 
два филма. В единия се виждат загърнати с платове работещи 

жени със съдове на главите си, а в другия - лъскавият Кайро.  
Електронните учебници дават възможност с едно кликване на мишката да се появят 
само верните отговори на теста сред всички останали върху 
дъската. Както и да се подреди политическата карта на 
континентите под формата на игра на пъзел. А в часовете по 
английски 
език чрез пуснати звукови файлове децата ще слушат 
произношение, ще учат граматика с помощта на илюстрации и т. н. 
За ползването на новите учебници не е необходим интернет, а само 
компютър и дъска. 

На училище по 
света 

 
     В Испания часовете 
стартират в 9 часа.  
Обучението е целодневно – 
до  16 часа всички деца са 
на занималня, където си 
подготвят уроците. 
     Вкъщи учебници не са 
им нужни.Затова всички 
учебници и тетрадки стоят 
в училище, в петък се 
прибират.   
     В училище има столова, 
където децата се хранят 
срещу заплащане... 

21 НОЕМВРИ—СВЕТОВЕН 
ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ 

НА ЖЕРТВИТЕ ПРИ 
ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ 

ПРОИЗШЕСТВИЯ  
     За да отбележат 
Световния ден на 
възпоменание на жертвите 
от пътно-транспортните 
произшествия в извънреден 
час учениците се запознаха с кратък материал за смисъла и 
значението на това възпоменание. В училище се организираха 
училищни изложби, викторини и други изяви с тематика, 
подчинена на безопасността на движението по пътищата и на 
последствията от пътно-транспортните произшествия. 
     Огромни са човешките страдания, които понасят жертвите на 
пътно-транспортни произшествия и техните семейства. 
Трагедията е още по-голяма, защото това са предимно млади и 
здрави хора, в началото на живота си. 
     Голяма част от нещастията по пътищата са предсказуеми и 
предотвратими. И ние, в името и паметта на загиналите, следва 
да предприемем всичко за изменение на нашето поведение на 
пътя, за по-голяма толерантност, уважение и грижа за ближния. 
     Все по-ясно трябва да осъзнаем, че нарушенията на правилата 
за движение по пътищата са заплаха за нашето здраве и бъдеще! 

     Нека заедно, с повече воля и 
упоритост, обединим усилията си 
и от възпоменание на жертвите 
пристъпим към конкретни 
действия за постигане на нова 
култура в движението и направим 
нашите пътища по-безопасни за 
всички. 

      

     Димитровградските състезатели по борба спечелиха 3 златни медала на 
Националния турнир по свободна борба за деца, който се проведе в Горна 
Оряховица. В надпреварата за млади борци на възраст от 11 до 13 години, 
взеха участие 246 деца от 35 клуба. Нашият Спортен клуб по борба 
"Димитровград" взе участие със 17 състезатели с треньор Салим Наим. 
Шампион в своята категоря стана Иван Янков - определен и за най-техничен 

състезател на първенството. 

Посетете извънкласните 
форми в ОП “Детски и 

младежки център“  
 

 

1.Танцово изкуство  
Балетна школа „Галаксико”,  
Хип-хоп формация „Стрийт 
дъст”  (Street dust),  
Латино-танци „Джани”,  
Танцов ансамбъл”Изворче”,  
Мажоретен състав  

2.Музикално творчество  
ДВГ”До-Ре-Ми”,  
ДВС „Таралежите”, 
Ромска формация ”Изгрев”, 
„Звездните момичета”  

3.Групи по изобразително и приложно изкуство  
4.  Общинска детска телевизия  
5.  Общински ученически парламент  
6.  Група по социална превенция на децата 
7.  Йога  
8.  Аеробика 
9.  Авиомоделизъм 
10. Приложни бойни изкуства – карате и мае тай  
11. Английски език 
12. Литературно творчество  
13. Математическа школа  

 



 

  

 

 

 

Здраве и самочувствие 
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Занимателни игри за най-малките 
 

Какво е това? 
На всеки участник се дава лист хартия. Всеки рисува на своя лист глава - на човек, птица или друго животно. 
Всички прегъват листа така, че да се вижда само шията на нарисуваната глава. Листа се предава на съседа. При 
всеки участник попада лист с изображение, което не вижда и на което трябва да дорисува друга част. Пак се 
прегъват листовете и се предават на съседа. След като листовете обиколят по този начин всички участници, се 
разтварят и се вижда какви "нови" същества са се получили.  

Цапаница 

Участват два или повече отбора. Един срещу друг сядат двойки съотборници -всички със завързани очи. Пред 
всеки е сложена купичка с кисело мляко и лъжица. Целта е всеки от тях да нахрани съотборника си с киселото 
мляко за най-кратко време.  
 
 

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ГРИПА? 

 

1.Редовно мийте ръцете. 
По-голяма част от вирусите се разпространяват посредством пряк контакт. Още от деца са ни 
учили, когато кихаме и кашляме, да поставяме ръка пред устата си. Но много от нас са виждали 
например болни в обществения транспорт, които след като кихнат в шепа, се хващат за 

дръжката на седалката. Там впоследствие ще се хване и здрав човек – и ето още един заразен. 
Микробите продължават да живеят няколко часа, след като напуснат човешкия организъм. В това 

време те са активни и могат да причиняват зарази. Затова честото миене на ръцете с вода и сапун 
е особено важно. Ако в момента не разполагате с течаща вода и препарат, може да се използват 

мокри кърпички. 
 
2.Не кихайте и не кашляйте в длан. Използвайте кърпичка.  
Изхвърлените вируси остават на ръката, а след това полепват по повърхностите, които са докоснати. След прекия контакт, 
това е другият вариант за разпространение на заразата. Ако нямате кърпичка под ръка, е по-добре да кихнете във високата 
яка на палтото си или в сгъвката на лакътя си. Тази част от тялото не се използва за опора и затова няма да разпространите 
вируса. Съобразявайки се с тези фактори, е добре да внимаваме какви повърхности пипаме, като ограничим до минимум 

докосванията до потенциално замърсени вещи. 

3.Пийте повече течности. 
Необходимата доза дневен прием на вода  е 2 литра. Чрез отделителната система човек изхвърля най-много вредни 
вещества и токсини. Цветът на урината е един от най-сигурните знаци за това дали приемате достатъчно течности. Ако тя е 
по-скоро жълта, отколкото прозрачна, трябва да увеличите приеманото количество.  
 
4.Спортувайте. 
Физическите упражнения са важни не само за общия тонус на духа и тялото. Когато спортуваме, се изпотяваме и вредните 
бактерии се отвеждат през порите. Движението и правилното дишане засилват имунната система, която прави организма по-
устойчив на заболявания.  
 
5.Яжте цветни плодове и зеленчуци.  
Колкото по-ярко са оцветени плодовете и зеленчуците, които хапваме, толкова по-голяма е ползата им за здравето ни. 
Цветовете на плодовете и зеленчуците говорят за наличието на витамини и ценни вторични растителни вещества 
(фитамини). Каротинът от морковите, чушките и тиквите се трансформира във витамин А в човешкото тяло. Колкото по-
наситен нюанс има плодът, толкова той е по-полезен за организма. Черната ряпа е по-полезна от бялата; червеният лук—от 
белия, броколито—от карфиола.  
 
6.Проветрявайте често.  
Циркулацията на въздуха е полезна за общия тонус на тялото, а освен това чистият въздух се 
затопля по-лесно от застоялия. Свежият въздух гарантира здрави дробове. Освен да се 
проветрява често, препоръчителни са и разходките сред дървета – в парка или в планината.  
 
7.Повече светлина. 
През зимните дни, когато се стъмва все по-рано, липсата на светлина оказва неизменно 
въздействие както физически, така и психически. Неслучайно хората, живеещи в северните 
страни, където дневната светлина е по-оскъдна, по-често страдат от депресии. Осигурете си 
повече светлина, като прекарвате повече време навън, като включвате повече и по-силни 

осветителни тела в дома си, палите свещи или огън в камината.  



Хоби 
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ДА СЕ 
ЗАБАВЛЯВАМЕ С  

ДИАЛЕКТИТЕ 
 

Перник:  
- Шо ке ручаме?  
- Пиуе със зеуе!  

Пазарджик:  
- Кво ше ядеме?  

- Пилье със зелье!  
Търново:  

- Какво ще ядем?  
- Пиле със зеле!  

Добрич:  
- Ко ши идем?  

- Пили със зели! 

 

ДА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ 

     В началото на учебната година в нашето училище бе 
обявена акция за набиране на дрехи и обувки за деца от 
социално - слаби семейства. С осъществяването на проекта 
се зае педагогическият съветник в училището г-жа Петя 
Иванова. 
     Идеята за това благородно начинание бе на г-жа Анка 
Добрева, която предложи да се окаже помощ на Тодорка 
Тонева Вълкова– ученичка от 7 б клас, на Миглена Танева 
Делчева от 4 д клас  и на ученици от ромски произход от 3 е 
клас. 
      Много Славейковци се отзоваха на това предложение и 
донесоха в училище свои употребявани дрехи и обувки.  
Най-активни дарители бяха учениците от 3 б клас с класен 
ръководител г-жа Елза Маркова -  Женя Атанасова, Силвина 
Кръстева, Христина Иванова, Кристиян Петков и Янка 
Славова. 
      Те получиха от ръководството на училището 
благодарствени грамоти за направените дарения. 
     Надяваме се, че тази благотворителност  ще продължи и 
в ОУ „Пенчо Славейков” ще се поддържа банка за дрехи и 
обувки, с които да се подпомагат всички нуждаещи се. 
 
 

 

Вицове 

Как се казва ананас 
на турски? 
- Машалла шишарка. 

 

Два домата 
пресичали улицата. 
По едно време 
единия го сгазила 
кола, а другият се 
провикнал, хилейки 
се: 
-Ставай бе, кетчуп!  

 
 

 

Кръстословица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.Литературен  род , който се  отличава с израз 
на чувства. 
2.Вид  духовна човешка дейност. 
3.Последователността  на епизодите в 
художествен текст. 
4.Фантастично  фолклорно произведение. 
5.Вид епически текст. 
6.Кратко народно умотворение, което съдържа 
загадка. 
7.Устен разказ за богове и герои. 
8.Всяко нещо,което е конкретно изобразено от 
автора на художествен текст. 
9.Художествено средство за преувеличаване. 
10.Художествено средство,при което се 
съпоставят два предмета.                   

С ЛЮБОВ КЪМ ЛЕОПАРДОВИТЕ ТЮЛЕНИ 

     Леопардовите тюлени имат славата на 
свирепи зверове. Тъй като американският 
учен Пол Никлин снима диви животни и 
ги познава добре, той иска да докаже, 
че всъщност тези тюлени са погрешно 
разбрани хищници. 
     Със своя приятел учен Горан Елме 
се отправят към Антрарктида, където 
леопардовите тюлени живеят и 
ловуват пингвини.  
     Забелязват голям женски леопардов 
тюлен. Той започва да им блъска отдолу 
лодката. Тя се спуква и се налага бързо да влязат във водата.  
      Интересното е, че тюленът не ги наранява, а им позволява 
да го погалят. Така Пол Никлин доказва със разказ и снимки, че 
леопардовите тюлени не са толкова агресивни към хората.  
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ .... 

    Глобалната мрежа – ИНТЕРНЕТ - 
навършва цели 42 години.  
Точно в 22:30 ч. на 29 октомври 1969 г. 
е изпратено първото съобщение по 
мрежата. Връзката се осъществява 
между два компютъра на разстояние 
400 мили от инженери от 
Калифорнийския университет и от 
Станфордския изследователски 
институт. Проектът за свързване на 
двете системи е наречен ARPAnet.  
    Немалка символика се крие и в 
думата, която (почти) успяват да си 
предадат – log win. Връзката обаче се 
срива и така по мрежата "минават” 
само l и o.  
    42 години по-късно... Интернетът е 
основно човешко право. ООН заяви в 
свой доклад през юни, че мрежата е 
важно средство за свободното 
изразяване на мнение и не е допустимо 
принудително да се отнема достъпът 
до нея. 

 

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ! 
 
1.Знаете ли,че само женските пчели жилят. 
2.Повечето видове паяци имат осем очи. 
4.Слоновете могат да вървят по-бързо от хората, когато тичат. 
5.Пясъкът се  топи на около 1650 градуса целзий. 
6.Ако човек е изял 1000 шоколада-значи е изпил над 1 млн. литра 
прясно мляко. 
7.Шоколадът е по-засищащ от пържолата. 
8.Шоколадът помага за облекчаването на кашлица. 
9.Белият шоколад не е шоколад. 
 

Ставаме 7 милиарда 
 
    Населението на Земята достигна  7 милиарда души, след като 
юбилейният младенец се роди в понеделник – 31 октомври 2011 
година в Калининград. 
    Щастливецът се казва Пьотр Алексеевич Николаев с ръст 50 см и 
тегло 3 кг 60 грама. На щастливата майка бе  връчен възпоменателен 
сертификат "Роден в деня на седемте милиарда". 

ХЕЛУИН 

     Нощта на Вси Светии или Хелоуин (Halloween) се отбелязва по света всяка година на 31 октомври срещу 1 
ноември. Този католически празник отскоро се чества и у нас, но бързо набира популярност. 
     В България стават все по-посещавани маскарадите, организирани по повод празника.Тази година хит 
сред клиентите е вампирската визия. Да бъдеш граф Дракула за една вечер струва между 40 и 60 лева. По 
магазиите има богат материал за дегизировка. Между 7 и 10 лв. излизат аксесоарите - коса, кука, жезъл 
или трион. Маските на вещици са във вариант с качулка и без. Шапките са най-разнообразни - класическа 
вещерска ала Хари Потър, клоунска, мексиканска, с паяк на върха. Изработени от кадифе или шушляк, те 
струват между 7 и 15 лева. Шапките за вещици са 10-20 лв. в зависимост от това дали са с коса и от кожа. 
Перуките вървят между 7 и 23 лв. Предлагат се златна, индианска с мъниста, хипарска, Пипи Дългото 
чорапче. Други подходящи аксесоари са дяволски рогца, миши или котешки уши. В комбинация може да се 
сложи черно наметало или ангелски крила за 20 лева. С изкуствени зъби и нокти на цена от 3 до 5 лева 
външността се завършва окончателно. 
     Можете да украсите и дома си за празника. Най-често това се прави с един от символите на Хелоуин - 
тиквения фенер. Тук положението е доста по-евтино, тъй като, това което ни е необходимо е тиква, мъж, 
който да я издълбае добре, свещ, която да поставим вътре, и малко фантазия. 
Въпреки че тиквата е символът на празника, в нощта на Вси Светии американците преяждат не с нея, а с 
бонбони. Сладките десерти са навсякъде – на огромни купчини в супермаркетите, в големи, преливащи купи 
по бюрата в офисите, в училище, раздавани от учителите на децата. В самата празнична нощ 
малчуганите са отрупвани с тях, а след това стартира и разпродажбата с намаление из магазините в 
цялата страна. Според информация на Националната асоциация на сладкарите в САЩ продажбите на 
бонбони за Хелоуин 2011 в САЩ ще достигнат стойност от 2,3 милиарда долара – пореден нов годишен 
рекорд. Като цяло в САЩ Хелоуин акумулира индустрия за близо 7 милиарда долара годишно, което го прави 
вторият най-скъп празник, след Коледа. 
     В нашето училище бе организирана изложба, а в “Планета Пайнер Клуб” учениците се забавляваха на 
празничното тържество по повод Хелоуин. 
 

Интересно 
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ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – 1 НОЕМВРИ 

 

    Посветен е на делото на книжовниците, просветителите, на борците за национално 
освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал - 
Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, 
Матей Граматик, Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин 
Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан 
Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за 
народна свяст и българско самосъзнание. 
    За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 
ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на 
заслужилите българи. 

 

ИЗ ТВОРЧЕСТВОТО НА НАРОДНИТЕ НИ БУДИТЕЛИ:  
 

ПАЗЕТЕ Я, ДА НЕ ИЗЧЕЗНЕ! 
    Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах 
българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и 
обединих историята на българския род в тая книжчица за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате 
своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Преписвайте тая историйца и 
платете,нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне!Но някои не обичат да знаят за своя 
български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да 
четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се 
наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова 
години са царували и са били славни и mрочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и 
от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с 
българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са 
имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-
силни и най-почитани... 

Из “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски 
 

ИЗ ТВОРЧЕСТВОТО НА ДНЕШНИТЕ ДЕЦА: 
 

ВНЕЗАПНА ПОМОЩ 
    В гъста гора пойна птица свила гнездо. В него тя снесла и отгледала своите свидни рожби, но силна буря 
отнесла гнездото заедно с малките птичета. Едно от тях изчезнало с бурята, а друго паднало на земята със 
счупено крилце. То пискало жално, взирало поглед в гъсталака, молейки се за помощ. Но уви! Никой не минавал 
покрай него. А високо над опустошеното семейно гнездо кръжала неговата майка и с тъжните си крясъци се 
мъчела да открие малките си рожби – напразно. 
    Изведнъж една старица се появила с кошница в ръка да събира гъби. Тя чула тъжното писукане на птичето, 
взела го в ръце, погалила го нежно, целунала го по човчицата, с което искала да му каже: 
Не се бой, миличко! Аз ще ти помогна да оздравееш, а след това само ще потърсиш своята майчица, защото аз не 
разбирам птичия език. 
    Така милата старица помогнала на птичето. Минало доста време, завалял пухкав бял сняг.Децата тичали в 
захлас, биели се със снежни топки, правели снежни човеци. Само малкото птиче скачало от клон на клон и 
безпомощно търсело своята майка и гнездото им. То било много умно и никога не забравяло добрата старица. 
Всяка сутрин кацало на прозореца и с човчицата леко почуквало по стъклото…”чик-чирик, чик-чирик, чик, чик…”, с 
което искало да и благодари. А милата, тя, взимала зрънца, хранела го и нежно галела главичката му. 
Минала тежката зима. Задухал топлият южен вятър. Постепенно гората се разлистила. Пъстър пролетен килим 
украсил полянките с дъхави тревички, разцъфнали теменужки, кокичета, минзухари и билки. Всичко наоколо било в 
нова премяна. Каква красота! 
    А малкото птиче все пеело своята тъжна песничка и се молело да намери майка си. 
В един чуден слънчев ден то кацнало на разцъфтял ябълков клон, унесено от чудното ухание, дочуло странен 
птичи глас – чи-и-ик, чик, чик.То разпознало зова на майка си. Тя го приласкала нежно с крилете си, а  малкото 
птиче бързало да и разкаже за преживяното и най-вече с голяма обич за своята спасителка – старата жена. 
Заедно отлетели, кацнали до прозореца и в хор запели благодарствена песен – чик, чик, чик…ние сме вече тук да ти 
благодарим. Радостта им била голяма. От сутрин до вечер летели над полянки и храсталаци. Събирали се с други 
птици: лястовици, славейчета, врабчета, но много се страхували от мързеливите, крадливи косери и кукувици, 
които отнемали не само храната, но и гнездата им. Чудели се всички малки птички как да зимуват. А лятото 
постепенно отстъпвало място на златолистата есен, която вече обагряла храсталаци и дървета в приказни 
цветове. Полянките отново се покрили с есенен син минзухар, под пъстрите листа подавали главички срамежливи 
гъбки, тук-там пропълзявали шарени гущери. Докато прелетните птици вече си били отишли, то по-малките се 
лутали от клон на клон, чудейки се къде ще презимуват. Каква изненада! Те гледали и не можели да повярват на 
очите си. Питали се – какво е това? Ученици и природозащитници от близкото училище били изработили малки 
дървени къщички, поставени из цялата гора. Радостта на птичките била голяма, всички бързали да влязат в 
новите си къщички. Най-радостно било малкото птиче, което преживяло двойна радост – открило майка си, и 
заедно се настанили в новия си дом. Учениците се радвали, че птичките си имат нови къщи и ще оцелеят. Така с 
помощта на добрата стара жена, на учениците – малките слаби птичета оцелели през трудните дни и месеци. 
С благодарствени песни птичките огласяли цялата околност, а децата се радвали, че са опазили техния живот. 

 

Габриела Василева от 4 д клас 

 

 

 

Творчество 
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ПРОДЪЛЖАВА ДОСТОЙНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЛАДИТЕ ОГНЕБОРЦИ ОТ  
ОУ “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” 

     
    Двете състезателни дисциплини, в които мериха сили младите огнеборци, са "Бойно разгръщане 
на състезателна пътека" и "Щафетно бягане с препятствия" с елементи от бойното разгръщане при 
пожарогасене. 
    Нашите момчета за първи път участваха в този турнир и се представиха много добре. 
Програмата на проявата включваше още запознаване на младите огнеборци с културните и 

исторически забележителности на града домакин и 
пресконференция на организаторите. 

 
ТУРНИР НА "МЛАД ОГНЕБОРЕЦ" ЛОВЕЧ 2011 
      
    И тази година в Ловеч се проведе традиционния есенен турнир на МПО 
"Млад огнеборец" за Преходната купа "Юлиян Манзаров".   
     В турнира взеха участие представителни младежки противопожарни 
отряди  от областите Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, 
Плевен, Пловдив, Русе, Разград, Софийска област,Търговище, Хасково и Шумен. 
 

“МЛАД ОГНЕБОРЕЦ” – МАЛКО ИСТОРИЯ 
 
      По инициатива на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на 

населението” - МВР съвместно с Министерство на образованието и науката през 1999 г. е утвърден статутът на младежките 
противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец” като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на 
подрастващите и аналог на младежките противопожарни формирования в развитите европейски страни.  
      В отрядите младите огнеборци (на възраст от 10 до 16 години) преминават теоретична и практическа подготовка в 
областта на противопожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност (от 12 до 16 години) и 
участват в информационно-разяснителни кампании сред населението и други обществено-полезни акции, главно с 
екологична насоченост.  
       На всеки две години се организират международни младежки състезания, които са част от международната 
пожарникарска олимпиада, на която участват още пожарникари-професионалисти и пожарникари-доброволци.  
Надпреварата е в две много технични и атрактивни състезателни дисциплини - “Бойно разгръщане на състезателна пътека” 
и “400 м щафетно бягане с препятствия”.  
      Първата състезателна дисциплина “Бойно разгръщане на състезателна пътека” включва четири участъка. През 
препятствия се построява шлангова линия; по мишена се действа с кофпомпа, като при напълване на съд с вода се 
задействат звуков и светлинен сигнал; на стойка правилно се подреждат пожарникарски уреди и съоръжения и пак на стойка 
се изпълняват възли, използвани при извършване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност. 
      Във втората състезателна дисциплина “400 м щафетно бягане с препятствия” едновременно в два съседни коридора 
отборите преминават през девет на брой участъка с предаване на щафета (струйник). Преодоляват се три препятствия - 
стойка с летва, стена със стъпала и дървена преграда, на която летвата не трябва да бъде съборена. И в тази дисциплина се 
изпълнява построяване на гасителна линия - разгъват се, като се скопчават към разклонител, два шланга. Борави се и с 
пожарогасител.  
      Победители (медалисти) се излъчват отборно от първо до трето място в двете състезателни дисциплини, а въз основа на 
класирането и в двете дисциплини се определя отряд - първенец в комплексното класиране. На турнирите се излъчват 
победители само в комплексното класиране.  
      Привлекателна страна на младежките противопожарни отряди е богатият спортен календар, който включва провеждане 
на районни, областни и републикански състезания, както и есенен турнир “Юлиян Манзаров”. Есенният турнир е една от 
кулминациите на традиционната Седмица на пожарната безопасност и се провежда за Преходната купа “Юлиян Манзаров”, 
учредена от НСПБЗН - МВР през 2004 г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал, спасявайки свои съученици, при инцидент 
на 4 април 2004 г. край гр. Лим на територията на Сърбия. 

 


