
 

 

 

 

 

    НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА НАШИТЕ УЧИТЕЛИ 

УЧИТЕЛ БУДИТЕЛ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО          

ПРОСТРАНСТВО 

    Катя Гочева от ОУ "Пенчо Славейков" в 

Димитровград е сред 10-те финалисти в конкурса 
"Учител-будител във виртуалното пространство" на 

тема “Нашите права, отговорности и сигурност в он-лайн 
общуването “ 

    Той е организиран от Българската линия за онлайн безопасност 
към Националния център за безопасен Интернет и Мрежата на 
учителите новатори. 
Целта е учителите да се ангажират по-активно със сигурността на 
децата в глобалната мрежа и възпитанието на онлайн-културата у 
младите хора. 

СРЕД  НАЙ-ДОБРИТЕ  В СТРАНАТА 

УЧИТЕЛИ ТВОРЦИ 

    Денка Николова  
и Георги Сталев се 

наредиха сред най-
добрите учители-
творци в национален 

конкурс.  

    Те оспорват 
призовото първо място с още 128 свои 
колеги от цялата страна - София, Пловдив, 
Монтана, Хасково, Стара Загора, Кърджали, 

Берковица и Русе. 

    Целта на конкурса е да даде изява на 
творческите заложби на учителите в 

областта на художествената литература.  

Седмокласничката  Габриела Иванова е 
първа сред читателите на Димитровград. Грамотата 
и бе връчена на церемония в Градската библиотека 
“Пеньо Пенев”. 
14-годишната Габриела  редовно посещава 
библиотеката. 170 книги е заела девойката през 
миналата 2011 година.  
 
Поздравления, Габриела. За втори път на теб се 
връчва най-голямата награда на Градска 

библиотека “Пеньо Пенев” “ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА”. С какви чувства прие това високо 

отличие? 

Бях много щастлива, че отново съм читател на годината.Усещането е страхотно. 

Според статистиката през изминалата 2011 година ти си прочела 170 книги. Откъде идва 

тази любов към четенето? Кой те насочи към книгите? 

От малка обичам да чета. Сама се насочих към книгите, защото са интересни и обогатяват словото. 

Какви книги обичаш да четеш? Посочи за нашите читатели заглавията на най-

интересните и забавни четива по твоя преценка. 

 Обичам да чета различни книги. Всеки харесва различен жанр. В библиотеката има много 

интересни книги, всеки може да си избере подходяща. 

Градска библиотека “Пеньо Пенев” разполага с много и разнообразна литература на 

всякаква тематика. Как се ориентираш при избора на хубави книги? Помага ли ти някой? 

Всички книги са хубави. В библиотеката има богат избор и всяка книга е хубава.  

Всеки ученик има интереси в някаква област на познанието и  иска да знае повече например за 

човешките отношения, за животните, за моретата, за извънземните или за нещо друго.  

Към книжката или към мишката ще го посъветваш да протегне ръка и защо? 

Лично аз предпочитам книгите, защото са много по-интересни. 

8 брой     Март 2012                 Димитровград 

ЗА 
УЧАСТИЕТО 

НА 
РОДИТЕЛИТЕ 

В 
УЧИЛИЩНИЯ 

ЖИВОТ 

Да се подписва 

етичен кодекс 

между всяко 

училище и 

родителите, чиито 

деца се обучават и 

възпитават в него 

е една от 

промените, които 

предвижда да 

въведе 

образователното 

министерство... 
/продължава на 5 стр./ 



     

  

   

 

Наша гордост 
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  “Чудото любов” 

Победителите в конкурса на тема „Чудото любов” получиха своите 
награди на 14 февруари. На празничен концерт в голямата зала на 
Младежкия център точно на Свети Валентин, бяха отличени класиралите се 
на първите три места в разделите за стихотворение, есе, разказ и 
фотография. С поощрителна награда от конкурса бе наградена Деница 

Макьова от 7а клас. 

Над 30 души и общо 102 фотографии участваха в конкурса на Детски и младежки център, 
посветен на Свети Валентин, с надслов "Аз обичам!"  
 
В зала "Асен Краешников" бе подредена изложба от снимките, постъпили в конкурса. Инициатор е 
доброволката от Младежкия център Дайна Табуна, която  раздаде и наградите на победителите.  
 
Във възрастовата група под 18-години първото място отиде при Рая Апостолова. Раздадени бяха и 
три поощрителни награди, сред тях и тази за най-малък участник.  
 
Всички участници бяха развихрили въображението си и чрез снимките си показаха, че обичат 

близките си, морето, планината, кучето, слънцето и много, много други красиви неща.  

Отново награди за най-добрите 

математици в нашето училище 

Най-успешно 
представилите се 
деца в 

математическото 
състезание "Аз и 
числата" бяха 
отличени  на 
специална 
церемония в 

училище "Пенчо 

Славейков". 

77 ученици от 1-ви до 4-ти клас взеха 
участие в училищния кръг на надпреварата, 
организирана от Сдружението на българските 
начални учители, Синдиката на българските 

учители и образователното министерство. 

Всички деца показаха любовта си към 
математиката и знанията си не само в тази област. 

Директорката на училището г-жа Снежана 
Ангелова връчи грамоти и награди на част от 
децата. Тя им пожела още нови успехи в 

националния кръг на "Аз и числата". 

Гост на проявата бе и старши експертът в 
дирекция "Хуманитарни и социални дейности" г-н 
Валери Славов, който също награди част от 
участниците в състезанието. То се провежда по 
традиция вече пета година. 

АБСОЛЮТНИПЪРВЕНЦИ В 

МАТЕМАТИКАТА 

    Третокласникът  от нашето 
училище Даниел Христов реши 
абсолютно всички задачи от 
теста в съответната 
възрастова група на 
юбилейното 20-то издание на 

турнира “Иван Салабашев”. 

    Славейковци са абсолютни 
първенци и на Коледното 

математическо състезание - Дарина 
Атанасова от 3 клас е победител в своята 
възрастова група, а Недена Кръстева е първа 

при 4 клас. 

 

 



Училище и спорт 
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“ПИСМО ДО ДЯДО КОЛЕДА” 

В навечерието на Рождество Христово в училище се 
проведе тържество, където директорът г-жа Снежана 
Ангелова отличи с грамоти и предметни награди 
победителите в конкурса за поезия и проза на тема “Писмо 

до Дядо Коледа”. 

 На първо място за поезия са отличени творбите на 
Жулиета Тихомирова от 3 г клас с класен ръководител г-жа 
Таня Христова и на Валя Лозева от 7 а клас с преподавател   
г-жа Раиса Михалчева, а за проза – на Деница Макьова от 

същия клас. 

На второ място са стиховете на Йоана Йорданова от 3 д 
клас с класен ръководител г-жа Боряна Христова и прозата 
на седмокласниците Патрисия Атанасова и Живко Владев 

отново от 7а клас. 

След това награди получиха и авторите на най-хубавите 
коледни картички. Това са първокласниците Мирослав 
Кръстев и Ани Райкова., третокласникът Цветомир 
Димитров, четвъртокласничката Дебора Пенева, Димитрина 
Демирева от 5а клас, Исмаил Мюмюн от 6б и 

седмокласниците Деница Макьова и Соня Найденова. 

С много песни, стихове, драматизация на част от 
романа приказка “Малкият принц” от Антоан дьо Сент 
Егзюпери и с коледни благословии Славейковци отправиха 
предпразничен поздрав за обич и щастие, припомняйки на 
всички присъстващи, че “най-същественото е невидимо за 
очите” и  че то се постига с добра дума, усмивка и грижа за 

другия. 

Общински ученически игри 2012 г. 

СЛАВЕЙКОВЦИ ЗАЕХА   

ПЪРВИТЕ И ВТОРИТЕ МЕСТА 

Отборът на ОУ ”Пенчо 
Славейков” по тенис на 
маса за момчета спечели 
първо място на 
Общинските ученически 

игри 2012 година. 

Баскетболните ни отбори 
за момчета и момичета се 
класираха на второ място, 

както и отборът на нашето училище по футбол. 

Сред волейболистите от 5-ти до 7-ми клас  първенци 
при момичетата станаха ученичките от ОУ „Алеко 
Константинов”. Втори се класира ПМГ „Иван Вазов”, а 
трети – ОУ „Пенчо Славейков”.  Момчетата от ОУ 
„Пенчо Славейков” с 
треньор Петко Колев за 
пореден път отбелязаха 
превес над Алековци. 
Трети в надпреварата 
останаха състезателите 

на ПМГ.  

Футболът поставя 
финала на Общинските 
ученически игри в 

Димитровград.  

СПОРТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА 

СЛАВЕЙКОВЦИ 

Равносметката за изминалата 2011 година сочи, 
че нашите ученици са първенци в Общинските 
първенства /5-7 клас/ по волейбол – момчета и 

момичета, както и  по тенис на маса – момчета.  

На областните първенства момчетата отново са 
първи, а на зоналните – тенисистите запазват 
първенството, а волейболистите ни са на второ 

място.  

Отборът на нашето училище по тенис на маса зае 
трето място на републиканското първенство – 

финал в Разград.  

В индивидуалното първенство Денис Дянков бе 
отличен на пето 

място в страната. 

2011 година бе 
изключително 
успешна и за 
Радослав Вълчанов 
от 6в клас, който 
получи приза 
“Спортист на 
годината” за ученици 
от общинските 
училища за високите 
си постижения по 

карате КИОКУШИН. 

НАЙ-ПРАЗНИЧНА ЕЛХА 

    В навечерието на най-големия 
християнски празник Рождество Христово 
по традиция община Димитровград обяви 
ученически конкурс „Най-празнична елха”. 

   Славейковци взеха активно участие, 
като с подръчни материали украсиха 
своето коледно дърво.   

   Специална комисия определи 
победителя в конкурса  и това бе елхата 

на ОУ ”Пенчо Славейков”. 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ  

Aзиатските ученици изпреварват със знанията си 
до три години своите връстници от Европа, САЩ и 

Австралия. 

Източна Азия е с най-добри показатели в 
образованието, като четири от най-добрите в света 
системи са в този регион – Хонконг, Южна Корея, 

Шанхай и Сингапур. 

Обикновеният 15-годишен ученик в Шанхай се 
представя по математика на ниво, изпреварващо с 
две до три години това на връстника му в която и 
да е друга точка на земното кълбо. А що се отнася 
до четенето, учениците в Южна Корея са средно с 
една година пред тези в САЩ и Европейкия Съюз и 
с няколко месеца пред австралийските ученици. 



 

  

 

 

 

Здраве и самочувствие 
 

Стр. 4 

     

     

     

В ХАРМОНИЯ СЪС СЕБЕ СИ И СВЕТА 

И нашето училище се включи  в мащабния проект „В хармония със себе си и света” на 
стойност 384 098, 06 лв., който община Димитровград изпълнява по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. 

Проектът обхваща 101 деца със специални образователни потребности и техните 
родители, както и 400 деца и толкова ученици на възраст от 3 
до 15 години. Партньори са 9 училища и 3 детски градини на 
територията на община Димитровград. Включени са и 30 
преподаватели, които ще бъдат обучени от експерти на 

софийския университет „Св. Кл. Охридски" за работа с деца със специални 

образователни потребности. 

25 месеца е продължителността на проекта, като дейностите, които ще бъдат 
изпълнявани, са: музикотерапия, куклен театър, рисуване, грънчарство и моделиране, 
керамика и апликиране, лечебна гимнастика, спортно ориентиране, терапевтична езда, 
плуване в закрит и открит плувен басейн, баскетбол, тенис на маса, народна топка, 

футбол, карате, приятели на Питър Пан и консултиране на родители. 

 

УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ! 

Учебната  2011/2012 година е посветена на социалните и граждански компетентности. 
Кампанията „Участвам и променям!” е подкрепена и от Омбудсмана на Република България. 
Обучението в дух на демократично гражданство, здравословен начин на живот и конструктивно 
поведение на  децата и учениците ще се провежда под различни форми: в часа на класа, клубни 
дейности, състезания, изложби, спортни празници, игри, викторини, екскурзии, доброволчески 

акции, тренинги, групови занимания и др. 

Кампанията „Участвам и променям!” обхваща следните теми: 

Физическо здраве: 

    1.Здравословно хранене 

    2.Обучение в разчитане на етикетите на храните 

    3.Физическа активност и спорт 

    4.Дентална култура 

    5.Хигиена на тялото 

    6.Полова и сексуална култура 

Психично здраве: 

    1.Превенция на злоупотребата с вещества- алкохол, тютюнопушене, наркотици 

    2.Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз 

    3.Толерантност към различието 

    4.Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ 

    5.Ролята на играта и почивката за децата 
    6.Превенция на рисковото поведение- трафик на хора, конфликт със 

законите 

Социално благополучие: 

   1.Гражданска култура и участие 

   2.Ученическо самоуправление 

   3.Изразяване и отстояване на мнение 

   4.Благотворителност 
   5.Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към 

другите 

   6.Съвременни форми на комуникация, интернет и социални мрежи. 
   



Хоби 
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ИГЛУ В ДИМИТРОВГРАД 

По примера на Хасково и Димитровград вече си има снежно 
иглу. Инициативата за направата на ескимоското жилище е на 
петимата доброволни, работещи в момента в Детския и 

Младежки център.  

Каат, Агне, Янис, Дайна и Брет, заедно с още двайсетина 
млади хора построиха иглуто за 3 часа в пространството пред 
Детския център. Дни по-рано идеята бе разгласена в 

социалната мрежа, за да привлече още помощници.  

За оформянето на снежните "тухли" бяха използвани легени 
с различна форма. Много 
положителни емоции и забавление 
донесе иглуто на младежите. В 
това се убедиха и минаващите 

наблизо димитровградчани.  

След финала, 
нетрадиционната за нашите 
географски ширини "постройка" бе 

увековечена в снимки за спомен. 

УЧАСТИЕ В ШОУТО “БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ТАЛАНТ” 

Танцьорите от Галаксико, явили се на предварителните кастинги на "България търси 
талант", продължават напред в надпреварата. Одобрени са всички 17 димитровградски 
таланти, които имаха нелеката задача да впечатлят журито на един от кастингите, 
проведен на  17 декември в Пловдив. Любопитна подробност е, че Галактическите 
надминаха в този етап от конкуренцията три пъти повече кандидати, в сравнение с 

кастингите за първи сезон на "България търси талант". 

От 14 януари до 5 февруари ще се проведе същинската част - кастингите на живо на втория 
сезон на най-успешното шоу за 2012 година. Одобрените на предварителните кастинги таланти 

ще се изправят лице в лице с журито - Маги Халваджиян, Хилда Казасян и Любен Дилов-син.   

"Щастлив съм, че децата сбъднаха едно свое желание да се явят на кастинг на "България 
търси талант". Такъв вид състезание за тях е удоволствие, съвсем друга емоция. Досега те са 
се явявали на професионални танцови конкурси, а сега това е нещо съвсем ново. Отиват, за да 
покажат шоу, да изявят индивидуализъм и колективизъм при групите, всеки да изрази своята 
артистичност пред широката публика на националния ефир. Радостен съм, че шестте танца, с 
които се представихме продължават напред -  коментира хореографът на “Галаксико” Тихомир 

Митев.  

Танцьорите му  са  постигнали големи успехи. Те са многократни победители от Национални 
и Международни конкурси, медалисти и шампиони от Световни и Европейски първенства. Нека 

им пожелаем успех! 

 

РОК-МЮЗИКЪЛ ЗА ДЕЦАТА 

Детският рок -мюзикъл "По 
ръба на небето" гостува в 
Димитровград. Представлението е 
на Държавен куклен театър –

Пловдив. 

Мюзикълът разказва за едно 
малко момченце, което се 
сприятелява с най-невероятния 

приятел на човека - вещицата.  

Дали ще успее да съхрани 
това приятелство или и то ще бъде забравено, ще 
стане ясно след финала на представлението. Режисьор 

на "По ръба на небето" е Веселка Кунчева.  

Нейна и на Ина Божидарова е драматургията, а в 

спектакъла участват седем куклени актьори. 

 

ЗА УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 

/Продължава от 1 стр./ 

Кодексът ще е част от новия проектозакон за 

училищното образование. 

В кодекса ще се описват правилата, правата и 
задълженията в училищния живот на учениците, 
учителите и родителите. Документът ще се изготвя от 
педагогическия съвет и училищното настоятелство. В 
него ще има и глава за санкциите при неспазването 
му, но те няма да са по-различни от тези, които ще 

предвижда законът. 

Етичните правила търсят по-скоро морал, 
отколкото чистото право. Те могат да се отнасят до 
вътрешния ред, начина на поведение в учебната 
сграда, ангажиментите на педагозите и на 
родителите към материалната база или към 

извънкласната работа на децата. 

Повечето родители смятат, че когато се участва в 
изготвянето и процеса на създаване на подобни 
правила, готовността да се спазват те е далеч по-
голяма.Както и ако в училище възникне проблем, 
всички страни веднага да се уведомят, а да не се 

чака задълбочаването 

му. 

Проблем към момента е 
ситуацията, в която 
някой родител не 
пожелае да подпише 
документа. От МОМН 
все още не могат да 
вземат окончателно 
решение за действие 
при възникване на 

подобен казус. 

http://www.orangefitness.bg/user_uploads/images/family.jpg
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В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ИМА  

ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ! 

Идеята за откриване на първото в Димитровград 
висше учебно заведение не е нова, реализирането й 

обаче ще отнеме известно време – каза кметът на 
Димитровград Иво Димов. 

За да се случи това, е необходимо технологично 
време. Още повече, че предстои прехвърляне 
собствеността на сградата, която би могла да посреща 
бъдещи студенти, каза още кметът. Той припомни, че 

наскоро местния парламент разгледа и утвърди  

докладна записка, с която бе взето решение 
постройката на някогашното СПТУ „Пеньо Пенев“ да 
премине от държавно в общинско владение. За да се 
използва сградата на бившето строително училище по 
предназначение обаче, е необходим и сериозен 
ремонт. 

Така в региона ще заработи и трети поред ВУЗ, 

чийто филиал да е именно тук. Два има в съседно 
Хасково. Единият е на столичния Университет за 
национално и световно стопанство, а другия – на 
старозагорския Тракийски университет. 

 

Растение, цъфтяло 
за последен път, 
когато по Земята са 
се разхождали 
мамути, отново 

цъфна. 

Биолози успяха да 
го възкресят след 
цели 30 хил. години 
от плодова тъкан, 
намерена в 
замръзнал 

седимент на Сибирската тундра. 

Растението е най-старото, връщано от онзи 
свят, досега. Предишният рекорд принадлежи 

на лотос, цъфтял преди 1200 години. 

Прилагайки хормони на растежа, 
биолозите успели да предизвикат деление на 
клетки. Опрашено, древното растение 

произвело собствени семенца и плодчета. 

Учените взели материала от фосилизирана 
хралупа на катерица, открита в замразени 
седименти близо до река Колима, в 

североизточната част на Сибир. 

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ДИНОЗАВРИТЕ 
 
Динозаврите са били най-големите сухоземни обитатели на земята. Според 
изследователи, големият им ръст и размер на яйцата са в основата на това 
предимство, пише сайта "Maleus". 
Наскоро палеонтологът Роджър Бенсън и неговите колеги от университета в 
Кеймбридж анализираха около 400 вида динозаври, живели до средноюрският 
период. Оказало се, че през различните периоди еволюционните линии при 
динозаврите се променяли. Те ставали ту по-дребни, ту по-огромни. Според 
учените тези резултати опровергават категорично така нареченото "правило на 
Коуп" - т.е. теорията, според която всички групи познати видове динозаври с 
течение на времето ставали все по-огромни. 

"Типичен пример за това как някои от динозаврите ставали по-малки с течение на времето са птерозаврите. 
Има и други видове, при които също се е наблюдавал този феномен, като например растителноядните 
"Heterodontosaurus" и хищниците "Coelophysis", отбелязва Бенсън. 

Въпреки това, той е категоричен, че това по-никакъв начин не опровергава тезата, че именно динозаврите са 
най-големите сухоземни животни в историята на планетата. 

Според учените, една от причините за огромния размер на хищниците е 
техният скелет. Те уточняват, че при много видове се наблюдава голямо сходство 
в структура на скелета им с тази на птичите кости. Те предполагат, че белите 
дробове, особено на големите видове динозаври са били обширни, често 
проникващи и в самия скелет. Според тях това до голяма степен ги е правило и по
-бързи, тъй като тази структура предполага по-малко телесно тегло, което в 
съчетание с добрите дихателни възможности и топлообмена ги е правило далеч 
по ефективни, в сравнение например с млекопитаещите. 

Друга съществена причина за големия размер на динозаврите са огромните им 
яйца, смятат учените. Според тях динозаврите са се размножавали по-бързо и са 
имали съществено предимство пред останалите форми с това, че яйцата им били 
с по-големи форми, което ги правило далеч по-издръжливи от останалите. 

Интересно 



Стр. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество 

Чудото любов 

Това беше един малък провинциален град като много градове в България. Хората се познаваха и 
бяха почти роднини. Децата в училище също се познаваха, бяха заедно от детската градина, а 
сега учеха в един клас. И тези деца в седми клас се познаваха и с нетърпение започнаха новата 
учебна година. Голямо беше учудването им, когато им представиха новия ученик в класа-Ангел. 
Госпожата им разказа, че той идва от друг град и повтаря седми клас. Предупреди ги да не го 
дразнят, защото бил конфликтно дете. Ангел идваше всеки ден на училище, сядаше сам на чина и 
наблюдаваше съучениците си. И така мина един месец. Ангел реши, че няма да учи и тази 

година. Стоеше в час, но не пишеше и получаваше слаби оценки. 

Момчето започна все по-напористо да оглежда момичетата от класа. Неусетно погледът му все се 
спираше върху Ивет. Тя беше отличничката на класа, красиво, умно и добро момиче. Още от 
предишната година Ивет беше ухажвана от Митко. Митко забелязваше увлечението на Ангел към 

Ивет и бе решил, че няма лесно да се откаже от нея. 

Краят на първия срок наближаваше и по всичко си личеше, че Ангел ще го завърши с много слаб успех. Един ден 
той отиде до чина на Ивет и я попита дали може да му помогне за задачите по математика. И така всяко междучасие 
Ивет сядаше на чина на Ангел и му помагаше по различните предмети. Митко виждаше как Ивет започва да се сближава 

с Ангел и това не му се харесваше. 

Малко по малко и останалите момичета започнаха да се сближават с Ангел. Той им разказваше различни истории, 

които понякога им звучаха като измислици, но това всъщност беше истинският му живот.  

Когато Ивет останеше насаме със себе си, тя усещаше как непрестанно мислите ù отиват при Ангел отново и 
отново, но не смееше да сподели това с никого. Ангел пък от своя страна беше решил за себе си, че това е неговото 

момиче. Тя бе всичко онова, което той не бе и това го караше да я харесва все повече с всеки изминал ден. 

Митко беше вложил толкова много усилия да спечели Ивет и сега, когато беше толкова близо, се появи този 
"нехранимайко" Ангел, който се опитваше да му я отнеме под носа. Един ден, прибирайки се от училище, Митко и 
приятелят му Иво взеха решение да се отърват веднъж завинаги от този натрапник Ангел. На следващия ден след 
голямото междучасие Иво се оплака на на класната си ръководителка, че му е изчезнал телефонът. Те с Митко 
категорично заявиха, че виновникът за това е Ангел и че са го видели да се връща към стаята сам, когато там е нямало 
никого. Класната веднага извика директора и педагога на училището, които ясно отправиха обвинения към Ангел. Те 
поискаха да преровят чантата му и дори го заплашиха с полиция. Момчето упорито се защитаваше, макар да беше 
претръпнало в такива ситуации, но този път вината наистина не бе негова. Тогава изведнъж Ивет се изправи и заяви, че 
през цялото междучасие са били в близкото кафене с Ангел и други момичета от класа. Дори момичето си спомни, че е 
забравила портмонието си в стаята, върнала се е и е видяла Иво и Митко да излизат от стаята, сякаш гонени от нещо. 
Тогава директорът извика Иво и Митко да обяснят за случилото се. Момчетата се изплашиха и си признаха за номера, 

който бяха погодили на Ангел. Те дори показаха къде са скрили телефона. 

От този ден нататък Ивет и Ангел станаха неразделни. Те бяха гаджета вече. Любовта, която изпитваше Ангел към 
Ивет, го накара да промени успеха си в училище и дори начина си на живот. Ивет разбра, че оттук нататък винаги може 
да му се довери , а той знаеше, че никога не би си позволил да я нарани, защото тя беше всичко за него.Те завършиха 

успешно седми клас и бяха приети в гимназия. 

Деница Миленова Макьова,14 г.- 7”а” клас 

  ОУ ”Пенчо Славейков”- Димитровград 

Писмо до дядо Коледа  

Мили Дядо Коледа, 

Толкова отдавна не съм ти писала писъмце, че се страхувам да не съм забравила вече 
как точно се правеше... Но истината е, че дори аз да пропусках да ти пиша през всичките 
тия години, ТИ не пропускаше да ме зарадваш с нещичко, в дъното на голямата ти торба 
винаги се намираше по някоя изненада и за мен - кога по-голяма, кога по-малка. За което искрено съм ти 
благодарна! Благодаря ти за всичко, което си ми давал досега - в повечето случаи си разгадавал желанията ми, без 
да съм ги споделяла с теб, и си успявал приятно да ме изненадаш и искрено да ме зарадваш с онова, с което си ме 
дарявал. Но съм решила тази година да е по-различно, този път най-после сама да си поискам, а пък ти, ако можеш 

и ако смяташ, че го заслужавам - да ми го дадеш. 

Мили Дядо Коледа, 

Тази година аз не искам играчки или лакомства. Имам само едно желание, а то е да си имам мама и татко като 
всички мои приятели. Искам като другите деца да имам на кого да казвам думичката МАМА и кой да ме утешава, 
когато съм тъжна, да си имам някой, който вечер да ме целуне за  лека нощ и да ме гушне. Това е 

моето желание за подарък.  

Вярвам, че ти  ще го изпълниш, мили Дядо Коледа, защото ти можеш всичко. 

 С много обич:  Лили 

Живко Димитров Владев - VII”a” клас 
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Вестника подготвиха: 
Гергана Митева-6а клас—гл. редактор 
Венета Чонкова-6а клас—фоторепортер 
 

и репортерите: 
 

Теодор Филипов—6в клас, Нанси Канева—6в клас, Моника 
Иванова-6в клас Лазарина Димова-6в, Елина Мангушева  -6в, 
Димитър Ангелов—6в, Кристиян Нейков -6в, Божидар Пенев-6в 
Михаела Господинова—6в, Гергана Гочева—6в, Цвятко 
Тодоров—6в 

КОЙ КАК ОТБЕЛЯЗВА ПРАЗНИКА НА ЛЮБОВТА? 

Древните римляни празнуват Деня на любовта на 14 февруари, като отправят молитви към богинята на брака и 
майчинството Юнона. Момичетата, които си търсят мъж, пишат писмо и го оставят в дълбока кутия. Този, който го 
извади, става техен съпруг. 

Денят на влюбените започва да се празнува масово в Западна Европа. Традицията на писане на валентинки, 
подаряване на цветя и бонбони и пеене на серенади се е установила твърдо в съзнанието на хората. Този празник е рай 
за производителите на картички и сладкарски изделия. Според традицията на английския двор в началото на 17-ти век, 
на Свети Валентин младите мъже и жени си разменят пръстени и бонбони. Всяка жена може да отиде и да помоли мъжа, 
когото харесва, да стане неин съпруг. Важното е, че мъжът няма право да откаже на една дама. Но, ако все пак сърцето 
му вече е заето, той трябва да й подари копринена рокля. 

В Япония и Корея празникът датира от 1930 г. В Япония в Деня на влюбените подаръци получават само мъжете. 
Празникът за жените идва месец по-късно, на 14 март, а денят е наречен "Белият ден".  

В страстна Франция Денят на влюбените се изразява в разменяне на бижута и други романтични подаръци, а в 
Дания мъжете подаряват изсушени бели цветя. На този ден в Англия девойките се събират преди изгрев и поглеждат 
през прозореца. Първият човек, когото видят, става техен съпруг. В графство Дербишир момичетата обикалят църквата 
12 пъти в полунощ и повтарят магическо заклинание. Според легендата след ритуала срещат истинската любов. 
 

    ЗАБАВНИ ИЗНЕНАДИ ЗА ПРАЗНИКА НА ВЛЮБЕНИТЕ...в Пловдив 

За Деня на влюбените можете да седнете в специалната "Люлка на влюбените", ситуирана в партера на Галерия 
Пловдив. От 12 до 19 часа може да се полюлейте с любимата или любимия и да изразите на воля емоциите си. 
Професионален фотограф ще запечата безплатно вашето изживяване върху снимка-картичка, която ще получите от 
сайта и фейсбук страницата на Търговския център. Снимката ще бъде включена във фотоконкурса за "Най-романтична 

двойка на люлката на влюбените". Жури ще оцени най-романтичните, артистични, забавни и палави визии. 

Освен че ще могат да се фотографират с половинката си, посетителите ще имат възможността и сами да сътворят 
валентинка. Вместо да купуват традиционни универсални сувенири, те ще могат да създадат със собствените си ръце 
уникално творение за човека, пленил сърцето им. За целта в коридора на партера ще бъдат разположени работни маси, 
където всеки желаещ ще получи глинена фигурка, без да плаща и една стотинка. Именно в нейното оцветяване и 
изрисуване ще проличи индивидуалното любовно послание. При нужда от професионален съвет насреща ще има 

керамик-десинатор. 


