
Приятели, конкурсът започна!
По повод своя 100-годишeн юбилей

нашето училище обявява общински
литературен конкурс за стихотворение,
приказка, разказ или есе на тема ”Училище,
мое!”

Изпращайте творбите си с трите
имена, класа и училището, в което учите,
до края на месец март 2010година в
канцеларията на ОУ”Пенчо Славейков” или
на електронната ни поща pslav@abv.bg.

На тържество, организирано в чест на
патрона на училището, авторитетно жури
ще отличи победителите:
   1-ва награда – 100 лв
   2-ра награда—50 лв

3-та награда– 25 лв
Участвайте, за да спечелите!

На прага на 100-годишен
юбилей

Днес – 15 септември – бе открит първият учебен ден на
юбилейната 2009/2010 година в ОУ”Пенчо Славейков”. В двора на
училището се бяха събрали повече от хиляда развълнувани
ученици, учители, родители и гости. ...(на стр.2)

Hовият вътрешен ред
в училище

През новата учебна 2009/2010 година
бе приет Нов правилник за вътрешния
ред в училище. Очаква се тези нови
правила да се отразят добре на
образователно-възпитателния процес.
За коментар се обърнахме към
директора на училището – г-жа Снежана
Ангелова....(на стр.2)

ученически вестник

СЛАВЕЙКОВЦИ
1 брой октомври, 2009 г.

mailto:pslav@abv.bg


Продукти:

100 г обикновени
бисквити

60 г краве масло

40 г лешници

2 с л захар

КРЕМ
200 г ягоди

100 г крема - сирене

100 г течна сладкарска сметана

50 г пудра захар

1/2 ч л ванилова есенция

1 ч л настъргана кора от лимон

Приготвяне:
• Бисквитите се смилат в блендер заедно с
почистените лешници.
• Прибавя се захарта и мекото краве масло.
• Отново се смила.
• Отделно в малка купа се разбива крема -
сиренето заедно с пудрата захар с помощта
на мискер.
• В друга купа се разбива сладкарската
сметана.
• Прибавя се настърганата кора на лимон,
ваниловата есенция и крема- сиренето.
• Разбърква се и се добавят нарязаните на
кубчета ягоди.
• В откопчаваща се тава (диаметър 14-16 см)
се слага бисквитеният блат и се натиска
добре с помощта на чаша.
• Отгоре се поставя ягодовият крем.
Чийз-кейкът се поставя в хладилник да
стегне за 2-3 часа.
Отгоре се украсява с нарязани ягоди.

“Cheese”- кейк

…Точно в 9.00 часа звънна първият училищен звънец. Учениците се строиха по класове и
очакваха с трепет да прекрачат прага на класната стая. Най-нетърпеливи бяха
първокласниците. Всички носеха цветя и бяха празнично облечени. Посрещането на знамената
беше съпроводено с химна на Република България.

Първа поднесе приветствие г-жа Снежана Ангелова – директор на нашето училище. Имаше
поздравления от кмета на община Димитровград г-н Стефан Димитров, от областния
управител г-н Румен Данов, от общинския съветник от коалиция "Да за Димитровград" г-н
Митьо Вълчев и от председателя на Съвета на настоятелите г-жа Милена Дечева.

Млади таланти поднесоха кратка литературно-музикална програма. Чухме празнични
стихотворения и песни, наслаждавахме се на танците.

Първи в училището влязоха първокласниците. По стар български обичай те бяха дарени с
китка здравец от по-големите ученици. Менче с вода бе излято пред тях за здраве и успехи.

След това всички ние влязохме в клас, запознахме се с новия правилник на училището и си
припомнихме правилата за безопасно движение по пътищата.

Бяхме весели и щастливи, защото отново бяхме  заедно, но и малко тъжни заради
отминалите безгрижни летни дни. Пожелахме си успех и така започна новата учебна година.

Елица от 7 –в клас.

ученически вестникСтр. 2 ученически вестник Стр. 3

Напоследък много се говори за
забранените вредни храни, които досега
бяха предлагани в училище. Според
новата наредба на Министерството на
образованието, младежта и науката в
училищните павилиони не се предлагат
чипс и газирани напитки, защото са
нездравословни.
    Затова от началото на учебната
година в училище можем да си купим само
мляко, ябълки, банани, бисквити,
кроасани и родопки. Но една част от
учениците през голямото междучасие
ходят до близките магазини за кола и
чипс.

Трябва ли да се налагат глоби на тези
ученици и да се поставят камери в

училище, за да се контролира
изпълнението на министерската наредба?

Мариана от 7-а клас

За здравословното хранене в училище

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ ЗДРАВЕ

На прага на 100-
годишен юбилей

Hовият вътрешен ред в училище

Репортер: Госпожо Ангелова, какво е мнението Ви относно новите правила в училище?
Директор: Правилникът за вътрешния ред е променен, за да гарантираме спокойствието на
учителите, учениците и техните родители. Правилата са необходими за едно училище с цел
опазване на материалната база и създаване на добри условия за възпитание и труд.
Училището е територия на нашите ученици и те трябва да го пазят и обичат.
Репортер: Мислите ли, че може да се променят правилата, и най-вече да определите по-леко
наказание от това за обществено-полезен труд, включващ например копане на градинки?
Директор: Не са включвани подобни наказания. Мерките не са с цел уронване на авторитета
и достойнството на учениците!
Репортер: Госпожо Директор, мислили ли сте да въведете трудови дни и защо?
Директор: Учениците на ОУ ”Пенчо Славейков” са възпитани, отговорни и сериозни.
Единични са проявите на неуважение. Затова не съм помисляла за такова нещо.

                                                                      Репортер: Тодор  Славов



Продукти:

100 г обикновени
бисквити

60 г краве масло

40 г лешници

2 с л захар

КРЕМ
200 г ягоди

100 г крема - сирене

100 г течна сладкарска сметана

50 г пудра захар

1/2 ч л ванилова есенция

1 ч л настъргана кора от лимон

Приготвяне:
• Бисквитите се смилат в блендер заедно с
почистените лешници.
• Прибавя се захарта и мекото краве масло.
• Отново се смила.
• Отделно в малка купа се разбива крема -
сиренето заедно с пудрата захар с помощта
на мискер.
• В друга купа се разбива сладкарската
сметана.
• Прибавя се настърганата кора на лимон,
ваниловата есенция и крема- сиренето.
• Разбърква се и се добавят нарязаните на
кубчета ягоди.
• В откопчаваща се тава (диаметър 14-16 см)
се слага бисквитеният блат и се натиска
добре с помощта на чаша.
• Отгоре се поставя ягодовият крем.
Чийз-кейкът се поставя в хладилник да
стегне за 2-3 часа.
Отгоре се украсява с нарязани ягоди.

“Cheese”- кейк

…Точно в 9.00 часа звънна първият училищен звънец. Учениците се строиха по класове и
очакваха с трепет да прекрачат прага на класната стая. Най-нетърпеливи бяха
първокласниците. Всички носеха цветя и бяха празнично облечени. Посрещането на знамената
беше съпроводено с химна на Република България.

Първа поднесе приветствие г-жа Снежана Ангелова – директор на нашето училище. Имаше
поздравления от кмета на община Димитровград г-н Стефан Димитров, от областния
управител г-н Румен Данов, от общинския съветник от коалиция "Да за Димитровград" г-н
Митьо Вълчев и от председателя на Съвета на настоятелите г-жа Милена Дечева.

Млади таланти поднесоха кратка литературно-музикална програма. Чухме празнични
стихотворения и песни, наслаждавахме се на танците.

Първи в училището влязоха първокласниците. По стар български обичай те бяха дарени с
китка здравец от по-големите ученици. Менче с вода бе излято пред тях за здраве и успехи.

След това всички ние влязохме в клас, запознахме се с новия правилник на училището и си
припомнихме правилата за безопасно движение по пътищата.

Бяхме весели и щастливи, защото отново бяхме  заедно, но и малко тъжни заради
отминалите безгрижни летни дни. Пожелахме си успех и така започна новата учебна година.

Елица от 7 –в клас.

ученически вестникСтр. 2 ученически вестник Стр. 3

Напоследък много се говори за
забранените вредни храни, които досега
бяха предлагани в училище. Според
новата наредба на Министерството на
образованието, младежта и науката в
училищните павилиони не се предлагат
чипс и газирани напитки, защото са
нездравословни.
    Затова от началото на учебната
година в училище можем да си купим само
мляко, ябълки, банани, бисквити,
кроасани и родопки. Но една част от
учениците през голямото междучасие
ходят до близките магазини за кола и
чипс.

Трябва ли да се налагат глоби на тези
ученици и да се поставят камери в

училище, за да се контролира
изпълнението на министерската наредба?

Мариана от 7-а клас

За здравословното хранене в училище

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ ЗДРАВЕ

На прага на 100-
годишен юбилей

Hовият вътрешен ред в училище

Репортер: Госпожо Ангелова, какво е мнението Ви относно новите правила в училище?
Директор: Правилникът за вътрешния ред е променен, за да гарантираме спокойствието на
учителите, учениците и техните родители. Правилата са необходими за едно училище с цел
опазване на материалната база и създаване на добри условия за възпитание и труд.
Училището е територия на нашите ученици и те трябва да го пазят и обичат.
Репортер: Мислите ли, че може да се променят правилата, и най-вече да определите по-леко
наказание от това за обществено-полезен труд, включващ например копане на градинки?
Директор: Не са включвани подобни наказания. Мерките не са с цел уронване на авторитета
и достойнството на учениците!
Репортер: Госпожо Директор, мислили ли сте да въведете трудови дни и защо?
Директор: Учениците на ОУ ”Пенчо Славейков” са възпитани, отговорни и сериозни.
Единични са проявите на неуважение. Затова не съм помисляла за такова нещо.

                                                                      Репортер: Тодор  Славов



Дали да има униформи в ОУ"Пенчо Славейков"?
Темата за ученическите униформи е една от най-дискутираните, както между учениците,
така и между техните родители и учители.

Всяко училище, което иска да има свой облик, въвежда подходящи униформи. Те са знак за
принадлежност към учебното заведение.

По последна информация от новата учебна година близо 43 000 учащи носят униформи и
емблеми на училището си, финансирани по проекти от Министерството на образованието,
младежта и науката.

Защо и в нашето училище да не направим така, че всички негови възпитаници да се
отличават от останалите ученици в града по добрия си външен вид? Няма момиче, което да
не мечтае например за карирана шотландска поличка. А нима момчетата няма да  се харесат
повече, облечени с риза и панталон? Униформата, направена с вкус, изработена от
качествени материали, с подходящо съчетание на цветове, кройки и материи, според нас ще
бъде приета с радост от всеки ученик.

Предлагаме ви различни модели, разгледайте ги и решете сами дали да  има униформи в
ОУ"Пенчо Славейков"! Резултатите от анкетата, която ще направим с вас, ще публикуваме
в следващия брой на вестника. До скоро!

Павлина и Даяна от 7-в клас

Хайде на театър!

Очаквайте през декември спектакъла “Животът е театър” по сценарий на Тодор Кънчев
Славов, ученик от 7-г клас.

В историята се разказва за 18-годишно момиче на име Монри, наследничка на херцогиня
Мейфеър. Монри е приета в Театралния колеж, но за да запази мястото и в колежа, майка и
трябва да се омъжи за ректора на училището – граф фон Мармоу, чиято единствена цел е да
влезе в херцожкото семейство, за да изплати дълговете си.

Проследете тяхната история, изпълнена с трудности, завист и тъга, но и със запазена
човешка гордост, достойнство и мечта за щастие – точно както е в живота! Приятно гледане!

Скъпи съученици и приятели, изкуството е на ваша страна – дерзайте!
/Интервю с автора на “Животът е театър!” – Тодор Славов/

- Господин Славов, какво място според вас заема театърът в
ежедневието на младите хора?
- По мои наблюдения мнозинството младежи оценяват и разбират
значението на театъра. Той води началото си от дълбока древност.
Рисунките на животни в прочутата пещера Алтамира отпреди 13 500
години са доказателство за факта, че изкуството е било винаги присъщо
на човешката раса. Оттогава досега човекът се е научил да изразява
себе си чрез изкуството и да прави живота си по-хубав. Музиката,
литературата, театърът, киното -  са изкуства, в които имена като
Микеланджело, Шекспир, Моцарт, Джуди Денч, Джоана Съдърланд  са
културни гении, просветили човечеството с творчеството си. Въпреки
трудното време, в което живеем, аз се радвам, че техните   произведения
продължават да предизвикват у нас същите емоции и да бъдат

вдъхновение за хората на изкуството от настоящето и от бъдещето!
- Ако зависеше от вас, щеше ли да има училищен театър?
- Разбира се! Той е необходимост за повечето млади хора.
- Искате ли да кажете нещо на своите съученици?
- Ами...да уважават театъра и да вярват в силата на изкуството, което отключва вратите
на бъдещето. Скъпи съученици и приятели, изкуството е на ваша страна – дерзайте!

Най-добрият рекламен
постер на училището

   През месец октомври в
училище бе обявен конкурс за
рекламен постер на български
и на английски език. В
надпреварата се включиха
ученици от 4, 6 и 7 клас.

Наталия, Боряна и Елена от
4 - б  к л а с  и з р а б о т и х а
отличената като най-добра
реклама за нашето училище на
български език.

Детето – начин на живот
Ако детето живее с толерантност, то ще се научи на търпение.
Ако детето живее с насърчение, то ще се научи да цени.
Ако детето живее с честност, то ще се научи на справедливост.
Ако детето живее със сигурност, то ще се научи на доверие.
Ако детето живее с одобрение, то ще се научи да се харесва.
Ако детето живее с любов и приятелство, то ще се научи да открива обич в света.

ученически вестникСтр. 4
ученически вестник
СЛАВЕЙКОВЦИ

Стр. 5

АКТУАЛНО ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

ученически вестник

Вестник “Славейковци” подготвиха учениците—Тодор Славов, Адриана Димова и Петя Панева.



Дали да има униформи в ОУ"Пенчо Славейков"?
Темата за ученическите униформи е една от най-дискутираните, както между учениците,
така и между техните родители и учители.

Всяко училище, което иска да има свой облик, въвежда подходящи униформи. Те са знак за
принадлежност към учебното заведение.

По последна информация от новата учебна година близо 43 000 учащи носят униформи и
емблеми на училището си, финансирани по проекти от Министерството на образованието,
младежта и науката.

Защо и в нашето училище да не направим така, че всички негови възпитаници да се
отличават от останалите ученици в града по добрия си външен вид? Няма момиче, което да
не мечтае например за карирана шотландска поличка. А нима момчетата няма да  се харесат
повече, облечени с риза и панталон? Униформата, направена с вкус, изработена от
качествени материали, с подходящо съчетание на цветове, кройки и материи, според нас ще
бъде приета с радост от всеки ученик.

Предлагаме ви различни модели, разгледайте ги и решете сами дали да  има униформи в
ОУ"Пенчо Славейков"! Резултатите от анкетата, която ще направим с вас, ще публикуваме
в следващия брой на вестника. До скоро!

Павлина и Даяна от 7-в клас

Хайде на театър!

Очаквайте през декември спектакъла “Животът е театър” по сценарий на Тодор Кънчев
Славов, ученик от 7-г клас.

В историята се разказва за 18-годишно момиче на име Монри, наследничка на херцогиня
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вдъхновение за хората на изкуството от настоящето и от бъдещето!
- Ако зависеше от вас, щеше ли да има училищен театър?
- Разбира се! Той е необходимост за повечето млади хора.
- Искате ли да кажете нещо на своите съученици?
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Вестник “Славейковци” подготвиха учениците—Тодор Славов, Адриана Димова и Петя Панева.



ГАТАНКИ – ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

* Кое е морето, което покрива целия свят, но мравка не може да се удави?  /Въздухът/
* Кое е това нещо, без което никой не може? /Името/
* По кой път не е стъпвал още човек? / По Млечния път/
* Що е най-богатото на света?  /Земята/

* Гъска хвърчала над едно блато и казала на гъските там: “Добър ден, сто гъски!” Те рекли: “Ние
не сме сто гъски, но колкото сме тук, още толкова и още половината и четвъртината, заедно с
тебе, ще станем точно сто.” Колко били гъските? /Трийсет и шест/

*Имам си трима гости: единият излиза и не се връща, вторият заспива и не се събужда, а
третият яде и не се наяжда. Що е то?  /Димът, въгленът и огънят/

* Свят без човеци, градове без къщи, гори без дървета, морета без вода.Що е то? –  /Географска
карта/

СКОРОПОГОВОРКИ
* Борил броил биволи, биволи броил Борил.
* Всичките човеци са тиквеничковци, а ние сме
тиквеничковчета.
* Кръстьо кръстци кръстосва, добре кръстосвай,
Кръстьо,  кръстците!
* Петър плет плете, по три плета преплита.

ОТКРИВАТЕЛИ
Открийте географския обект: А----Н--  /Река Амазонка/
Кое е животното:    АМАИКА       /Камила/
Коя е държавата:     ГОЛЯИМНО /Монголия/
Кое е езерото:          КЙАБЛА        /Байкал/
Кой е океанът:         ХИТИ            /Тихи океан/

v

Разпознайте обектите по техните очертания:
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ЗАДАЧA БЕЗ РЕШЕНИЕ
   На остров живеят рицари, които винаги казват истината, и лъжци, които  винаги лъжат.Пътник
срещнал трима островитяни и попитал всеки от тях:”Колко от твоите спътници са рицари?” Първият
отговорил: “Нито един.”, вторият: “Един.” Какво отговорил третият?

ПРОГИМНАЗИАЛНИ НЕВОЛИ
Защо числата не се делят на нула? /Математическа приказка/

Далеко, далеко, зад планини и морета, била страната Числандия. В нея живеели много почтени числа.
Само Нулата била мързелива и нечестна.

Един ден пристигнала новина, че зад обширната Савана се появила кралица Аритметика, която кани
при себе си на служба числандски жители. Всички пожелали да станат поданици на кралицата. Дълъг и
зноен бил пътят през Саваната. Само четири реки я пресичали – Събиране, Изваждане,Умножение и
Деление. Числата решили да пътуват заедно, за да извършат по-лесно трудния преход.

Пътешествениците тръгнали в ранна утрин. Дълго вървели под палещите лъчи на слънцето и накрая
се добрали до река Събиране. Числата се втурнали към водата, за да утолят жаждата си, но реката
наредила: “Застанете по двойки и се съберете, тогава ще ви дам да пиете.” Всички изпълнили
заповедта. Изпълнила я и мързеливата Нула, но числото, с което се събрала, останало недоволно,
защото реката давала толкова повече вода, колкото по-голяма е сумата, а Нулата не допринесла с
нищо за нейното увеличаване.

Слънцето напекло още по-силно. Достигнали до река Изваждане. Тя също поискала отплата за водата
– да се разделят по двойки и да извадят по-малкото число от по-голямото, колкото по-малък е
отговорът, толкова повече вода ще получат. Отново числото, което образувало двойка с нулата, било
на загуба и се разстроило.

Пътниците поели нататък по жаркия път. Река Умножение поискала да се умножат по двойки.
Числото, което се комбинирало с Нулата, въобще не получило вода и едва се добрало до следващата
река.

При река Деление  никой не пожелал да бъде с Нулата. И до ден днешен нито едно число не се дели на
нула.

За да няма конфликти, мъдрата кралица Аритметика наредила да дописват Нулата след числата и
така те да се увеличават десетократно. Оттогава те живеят в мир и сговор.

ЩО Е ТО СТУДЕН ТЕРМОЯД? СЪЩЕСТВУВА ЛИ ТОЙ?

Когато атомите се сблъскат с достатъчна сила помежду си,
настъпва термоядрен синтез. По време на синтеза се отделя
огромно количество енергия.

Всички приети научни теории за Вселената показват, че това се
случва само в условията на много високи температури - подобни на
тези от слънчевото ядро, където водородният атом създава хелий.
Смята се обаче, че Вселената не трябва да се разглежда от такива
опростени позиции.

При експерименти, проведени от Военно - въздушните сили на
САЩ, е направено откритието, че ако се пропусне напрежение между

електроди от паладий - съединение от кислорода с водороден изотоп, поместен в тежка вода, ще се
наблюдава ядрен синтез. Паладият е относително рядък и тежък метал. Но принципът на действие не
е достатъчно разбран, затова се смята, че има някаква грешка.

Ако се допусне, че студеният термояд все пак съществува, тази реакция много добре решава
енергийните проблеми на човечеството. Много учени страстно желаят да изучат този феномен не
само заради революцията в науката, но и за създаването на жизнено важни технологии.

Тодор Славов от 7-г клас

Познавате ли знаците на
полезните изкопаеми?

Кой е правилният надпис?

ЗАБАВНА СТРАНИЦА ВЪПРОСИ,  НА КОИТО НАУКАТА ВСЕ ОЩЕ НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИ ОТГОВОР
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ПРОЛЕТ
Пролет е - нов живот за всички.
Горите свежи зеленеят,
а сладкопойните птички
чудни, прекрасни песни пеят.
Катерички рунтавелки скачат,
сърнички весело в гората тичат,
птици сплитат своите гнезда,
мравки пъплят във зелената трева.
Навред безброй бръмбари
и бубулечки всякакви.
Лазят, скачат, пеят,
всички радостни живеят.
Реките пълнят се с вода,
шумят потоци, водопади.
Пеят те за нашите гори
и как природата се възроди!

Maя от 4 в клас

В ГОРАТА
От нашите гори високи
извират реки дълбоки.
И всеки горски лист
ни носи въздух чист.
Там домът е на сърната,
на Зайо, Меца и козата.
Има билки лековити –
чай за дните мразовити.
Ходиш ли на разходка в гората,
ще обиколиш част от земята.
Да я пазим чиста!
Да я запазим,
но не само на листа!
                         Венелин  от 4-а клас

ЕСЕН В ГОРАТА
Дойде есен чудата.
Спря се в гората,
нашари листата,
с пъстра черга застла земята.
Отлитнаха птичките,
пожълтяха тревичките.
Ветровете запяха,
голите клонки заиграха.
Опустя гората,
няма ги цветята.
Често дъжд вали,
стелят се гъсти мъгли.
                           Гергана от 4-а клас

ПРОЛЕТ В ГОРАТА
Вече топло слънце грее
и гората зеленее.
Птичките кълват
и дърветата растат.
А пък малките тревички
гордо надигат главички.
Весели поточета,
бягат на подскочета.
Зайчета, сърнички,
скачат във игрички.
Катерички, белки,
слагат си капелки.

Ех , че весела гора!
Хей, ура, ура, ура!

Полина от 4-а клас


