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-  Госпожо Чалъкова, как 
започна новата 2010 година за 
Вас като председател на 
Общинския съвет?

-  М е с е ц  я н у а р и  с е  о к а з а  
изключително важен за община 
Димитровград, защото трябва до 
края на месеца да бъде гласуван 
бюджетът за 2010 година. В общи 
линии това е най-важното досега.
           (Продължава на стр. 7)

                  
  За пръв път 
дойдох в това 
училище в 3 
клас. О, колко 
п р и т е с н е н а  
бях! Не знаех 
дали класът и 
учителите ще ме харесат, но да 
или не -  аз се записах в това 
у ч и л и щ е ,  з а щ ото  м у  с е  
възхищавах много и бях тук, за 
да уча. Тези големи стаи сякаш 
ме караха да се чувствам уютно 
и удобно.
  Аз обичам това училище, 
защото е пълно с весели деца, 
добри учители и приятни 
изненади. Щастлива бях, когато 
с момичетата и момчетата от 
моя клас започнахме малко по 
малко да си разговаряме. Всички 
учители, които виждах, бяха 
засмени и се почувствах 
щастлива, че съм направила 
правилния избор, да се запиша в 
това училище. 
  Часовете, които карахме, не 
бяха скучни, а напротив - 
изпълнени с веселие. Tогава ти 
се иска да научиш повече. 
Разбрах, че когато слушам 
учителя, на него му става 
приятно, защото вижда как 
децата растат здрави, умни и 
щастливи. Затова обичам да 
ставам сутрин и да се приготвям 
за интересните уроци.
   Най-хубавите спомени от 
училищните дни ще останат 
завинаги  в сърцето ми.
                                         
ГАБРИЕЛА АСЕНОВА 
ИВАНОВА  5 б клас - 
носителка на награда за най-
активен читател за 2009 год.

Градска библиотека 
„Пеньо Пенев” за пръв път 
обяви награди за най-активен 
читател на изминалата година. 
За наша огромна радост 
носител на наградата за най-
активен читател на детския 
отдел на библиотеката за 2009 
г. стана Габриела Асенова 
Иванова, на 11 години,  от пети 
„б” клас на ОУ „Пенчо 

Славейков”с 204 прочетени книги през годината. 
Наградата тържествено бе връчена от министъра на културата г-н 

Вежди Рашидов.  Церемонията  по  
връчването се състоя на 22.01. 2010 г. от 16 
часа в читалнята на библиотеката. 
Присъстваха д-р Желю Желев, кметът на 
Димитровград -  г-н Стефан Димитров, 
председателят на Общинския съвет - г-жа 
Катя Чалъкова, много журналисти и гости. 

При удостояването с наградата 
Габриела благодари и подари на г-н Вежди 
Рашидов годишника на ОУ”П. Славейков”с 
думите, че издаването на такъв годишник е 
традиция на нашето училище, което е на 
прага на 100-годишнината от своето 
основаване. Тя подчерта, че за нея е чест да 
го подари на министъра на културата, г-н 
Рашидов. 

Накрая на срещата министърът даде 
автограф за училището на своята книга 
“Изкуство и власт”.                                                                            



   В навечерието на 1-ви ноември на импровизирана сцена в 
голямата читалня на Градска библиотека “Пеньо Пенев” 
четвъртокласниците от ВГ “Патиланци” с ръководител г-жа 
Антонина Димитрова изнесоха представление за своите 
любими герои от творчеството на сладкодумния български 
разказвач Ран Босилек. Неговото “Патиланско царство” сякаш 
оживя с помощта на съвременните информационни 
технологии  Весел Патиланчо пишеше своето писмо на 
компютър, а баба Цоцолана представи сладкодумния разказвач 
с  помощта на  
мултимедия.
  С много песни, 
стихчета и свеж 
хумор учениците 
припомниха на 
присъстващите 
р о д и т е л и ,  
учители и гости 
в е с е л и т е  
приключения на 
незабравимите  
п а т и л а н ц и ,  в  
чието  царство  
доброто винаги 
тържествува. 
  Любимите приказни герои на Ран Босилек - Косе Босе, Кума 
Лиса, неродена мома, незнаен юнак и много други - се 
излъчваха от “плазмен” телевизор. Те влизаха, излизаха оттам 
и общуваха в рими с публиката. Тя неведнъж бурно 
аплодираше малките артисти. С надписи като в киното 
завърши представлението.
  В края на вълнуващото тържество директорката на 
училището - г-жа Снежана Ангелова поздрави всички с 
настъпващия празник на народните будители. 

   На 23 .10 2009 е проведе състезание на тема ”Аз и 
гората”, на което присъстваха учители и ученици от 
4,5, 6 и 7 клас.   
   Състезателите от 5 клас успешно решиха поставените 
задачи - една теоретична и две с практическа насоченост. 
Четвъртокласниците прочетоха свои стихове за гората-  
неизчерпаем извор на красота, свежест, здраве и лечебна 
сила.
   Водещите представиха презентация по темата и 
отправиха въпроси към публиката. 
    Накрая бе обявено решението на клуб ”Бъдеще за 
Земята” да се отправи призив към учениците от всички 
училища да заснемат вековни  дървета в Димитровград. 
   По този начин учениците от ОУ”Пенчо Славейков” се 
присъединиха към благородните европейски инициативи 
за опазване на националното природно богатство - гората.

     Учениците от 6-д клас с ръководител г-жа Анка Добрева 
сами засадиха и отгледаха цветя в 100 саксии по повод 100-
годишния юбилей  и дариха една част от тях на училището.
   Друга част от цветята беше отнесена в Дневните  центрове 
за стари хора и за деца с увреждания. Песните и стиховете, 
изпълнени от шестокласниците и от техните малки приятели 
от 3-б клас с ръководител г-жа Ирена Атанасова, доставиха 
истинска радост на децата и на възрастните хора, които 
благодариха сърдечно за приятната изненада.

       По случай 
наближаващите 
к о л е д н и  
п р а з н и ц и  в  
д и с к о т е к а  
“ П а й н е р ”  с е  
състоя бал с 
маски. Всички 
присъстващи се 
з а б а в л я в а х а  
и с т и н с к и  н а  
дансинга.
   Проведен бе 
конкурс за най-

оригинална маска и костюм. На първо място бе отличена 
Ренате от 4-г клас, на второ - Анелия от 6-д клас, а на трето 
място -  Валя от 5-a клас. Честито на наградените!

  

Броя подготвиха: 
Тодор Славов,
Адриана Димова и 
Петя Панева

           (Продължава от стр. 7)

  - Като бивша учителка какво 
мислите за образованието в 
общината?
- Първо искам да кажа, че не се 
смятам за бивша учителка, тъй 
като  продължавам да  с е  
занимавам с математика. А 
образованието в Димитровград е 
на много високо ниво и това се 
дължи на учителите в нашия 
град.

  - А имате ли впечатления от 
учениците на ОУ”Пенчо Сла-
вейков”?
- Да, от две посоки. Едната е 
м а т е м а т и к а т а ,  т ъ й  к а т о  
учениците там са в челните 
места на математическите ни 
състе зания .  А  другат а  е  
литературата, защото учениците 
от ОУ“Пенчо Славейков” 
печелят много награди в 
литературните  конкурси ,  
провеждащи се на територията 
на община Димитровград.

  - Какво искате да пожелаете 
на учениците?
- Първо, трябва да бъдат много 
ученолюбиви и амбициозни, тъй 
като без труд нищо не се постига. 
Другото, което искам да им 
пожелая, е да имат мечти, 
защото, ако имат мечти, те ще ги 
преследват и когато ги сбъднат, 
стават щастливи хора. И също 
така - много здраве, тъй като то е 
основата на живота.   
           Репортер: Тодор Славов                            

                                                
Фотограф: Петя Живкова

- На каква възраст започна да 
четеш?                      
- Започнах да чета на 6 години. 
- Кой те научи?
- Научиха ме моите две сестри.
-  Ко я  б е ш е  п ъ р в ат а  т и  
прочетена книга?
- „Сиводрешко и Бързобежко” на 
Леда Милева.
- Имаш ли любима книга и коя е 
тя?
- Да,  „Малкият принц” от 
Егзюпери. 
- На какво те научиха книгите?
- Те ме научиха на много неща, 
които са важни в живота- 
честност, искреност, приятелсво..
- Как се почувства,  когато 
лично министърът на културата г-н Вежди Рашидов ти връчи 
наградата?
- Аз бях притеснена, но и много развълнувана, че стоя до този 
известен човек, който със своите творби е прославил родината ни.
- Защо обичаш да четеш толкова?
- Обичам да чета, защото в книгите намирам  поуки.
- Какво ще кажеш на съучениците си, които не обичат да четат 

толкова?
- Ще им кажа, че 
четенето е хубаво и 
п о л е з н о .  О т  
книгата научаваме 
много за живота и 
о т н о ш е н и я т а  
между хората.

Интервю с Габриела Иванова от 5 б клас - 
носителка на награда за най-активен читател на 
Градска библиотека “Пеньо Пенев” за 2009 година



      1.  Числително име + гласен =  ансамбъл в 
музиката.

2. Съюз + предлог + местоимение = плод
3. Две ноти + съюз = вид игра
4. Строителен материал + глагол = столица
5. Буква, която означава два звука + 

шотландско конче + същата буква = 
държава

6. Предлог + вид лопата = лечебно растение
7. Предлог + домакински съдове = вид текст
8. Предлог + числително име = качество
9. Коя година продължава само един ден?
10. Какво гласи поговорката: Я ЗА ГА НИ 

МЕК СТИ НА УМ И.
     

Даяна, Пвлина, Мария-Луиза - 7в клас
Отговорите на кръстословицата ще бъдат 
публикувани в следващия брой.

  1.  Голям къс от сушата.
2. Дословно включени в текст чужди реплики.
3. Антоним на “лъжа”.
4. Наука за изречението.
5. Част на изречението, която се открива с въпроса 

“Какво?” + глагола
6. Думи близки по значение, но с различен звуков 

състав.
7. Главна част от изречението, която се открива с 

въпроса “Кой извършва действието?”.
8. Дума действие.
9. Морски град в България.
10. Пароним на индианец.
11. Празник на цветята.
12. Литературен род.
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ЗАБАВНА ЕЗИКОВА КРЪСТОСЛОВИЦА

Интервю с Алф

       -     Здравей, Алф. Ти от 
коя планета си ?

- От Мелмък.
-    Каква храна обичаш?
- Котки на грил.

- Колко котки най-много си изял наведнъж?
- Около пет-шест, но така и не преядох.
- Как се озова тук?
- Корабът ми се разби.
- Тъжиш ли за роднините си?
- Много. Иска ми се да ги зърна поне за малко.
- А какво мислиш за новото си семейство?
- Ами...  Забавно е, особено с котката Лъки.

- А Уили?
- Той е просто велик, 

невероятен!
- Благодаря за интервюто, 

Алф.
- Няма защо.
                               
 Димитър и Йордан - 4г клас

Най-добрият рекламен постер на ОУ”Пенчо Славейков на английски език, 
изработен от Даяна Георгиева и Павлина Павлова от 7в клас

Приятели,
 конкурсът продължава!

     До края на месец март 2010г. очакваме 
вашите стихотворения, приказки, разкази и 
есета на тема „Училище мое!” 
    Изпращайте вашите творби с трите си 
имена, класа и училището, в което учите, на 
електронната ни поща: pslav@abv.bg
    Състезанието има и втори етап - тест по 
български език .
  Победителите ще бъдат отличени на 
тържеството, организирано в чест на 
патрона на нашето училище „ Пенчо 
Славейков”, с награди за първо място - 100 
лв ,  за второ място  50 лв и за трето място  25 
лв.
   Участвайте, за да спечелите!

   Свети Валентин е католически празник, който се празнува 
на 14 февруари. На тази дата влюбените изразяват любовта 
си един към друг, като изпращат поздравителни картички и 
бонбони. Обичайно е да се подаряват цветя. 

      На този ден още през 14 век започва да става традиция да 
се разменят любовни послания под формата на т. нар. 
валентинки. Съвременните символи на любовта сега са 
сърцето и образа на крилатия Купидон. През 19 век ръчно 
написаните послания биват заменени от масово 
произвежданите готови картички. АПК (Асоциацията за 
поздравителни картички) е изчислила, че всяка година се 
изпращат 1 милиард поздравителни картичкии и че жените 
купуват около 85% от всички валентинки.

   През втората половина на 20 век в САЩ и на други места 
по света установената практика за размяна на картички се разширява и се въвежда раздаването на подаръци 
обикновено от мъжа на жената. Най-популярните подаръци са рози и шоколади в червена лъскава опаковка с форма 
на сърце. През 80-те години диамантената индустрия започва да рекламира и подаряването на бижута по случай Св. 
Валентин. С разпространението на Интернет в началото на 21 век  милиони хора започват да изпращат електронни 
картички с поздравления чрез електронна поща.

   Свети Трифон се счита за пазач на лозята и празникът е в негова чест. Празнуват 
не само лозарите, но и градинарите и кръчмарите. Рано сутринта стопанката омесва 
хляб - пресен или квасник. Освен това сготвя и кокошка, която по традиция се 
пълни с ориз или булгур. Кокошката се вари цяла, а след това се припича на саджак. 
В нова вълнена торба се слага питата, кокошката и бъклица с вино. С такива торби 
на рамо мъжете отиват на лозето. Там се прекръстват, вземат косерите и от три 
главини всеки отрязва по три пръчки. След това отново се прекръстват и поливат с 
донесеното вино лозите. Този ритуал се нарича "зарязване". След това всички се 
събират и избират "царя на лозята". Едва тогава започва общо угощение. "Царят" е 
окичен с венец от лозови пръчки, който носи на главата си, и с друг венец, който 
слага през раменете си. Той сяда на колесар. Лозарите теглят колесаря и под звуците 
на гайди, гъдулки и тъпан се отправят към селото или града. Там спират пред всяка 
къща. Домакинята на дома изнася вино в бял котел, дава най-напред на царя да пие, 
след което черпи и хората от свитата му. Останалото вино в котела се плисва върху 
царя и се изрича благословията: "Хайде, нека е берекет! Да прелива през 
праговете!" Царят отговаря на благословията "Амин". След като стигне до своя 

дом, царят се преоблича с нови дрехи и 
окичен с венците на главата и през раменете 
си, той сяда на дълга трапеза да посрещне 
хора от цялото село. Затова за цар на този 
празник се избира заможен човек.  
Следващите два дни, наречени във фолклора 
"трифунци", се почитат за предпазване от 
вълци. Тогава жените не режат с ножици, за да 
не се разтваря устата на вълка, не плетат, не 
предат и не шият. Приготвят обреден хляб и 
след като раздадат от него на съседите, слагат 
залъци от хляба в кърмата на животните - за 
предпазване и на добитъка, и на хората от 
вълците

   Св. Трифон е известен 
като покровител на 
лозята на Балканите. 
Началото на празника 
трябва да се търси в 
прочутите Дионисиеви 
търже ства  в  Древна  
Гърция.

Страницата подготвиха: Адриана, Хайрие, Златомир



 3. Когато някой ни е нападнал, 
набил или посегнал, да споделим 
проблема с възрастните, за да ни 
помогнат.  - Това е най- важният 
с ъ в е т ,  к о й т о  т р я б в а  
задължително да спазваме.
  Г-жа Стефка Ангелова от 
отдел “Закрила на детето” 
започна своята лекция на тема 
“НЕ на насилието” с въпроса: 
Знаете ли какво става с децата, 
когато им посягаме? -След това 
т я  о б я с н и  н а  в с и ч к и  
присъстващи, че когато децата са 
подложени на насилие, те се 
затварят в себе си, спират да се 

хранят, да се къпят, да сменят бельото и дрехите си. Сферите 
на насилието са различни:  социална, психическа, 
емоционална и други.     Г-жа Ангелова представи и 
различните възрастови кризи при децата: от 1 до 3-годишна 
възраст, от 3 до 14 и от 14 до 18 години, както и страховете им  
от тъмното, от насилие и т.н. Тя завърши лекцията си с призив 
“Пазете децата!”.
    Събитието приключи с танца “Надежда за любов” 
в изпълнение на Виктория и Ивайло от балетна школа 
“Галаксико”. Така те приканиха децата чрез хобитата си да 
преодоляват агресията.
                                Деница, Николета и Мария от 7г клас

Стр.5Стр.4

    На 19 ноември в зала 
“Гросето” по инициатива на 
О б щ и н с к и я  у ч е н и ч е с к и  
парламент се проведе среща 
разговор на тема “НЕ на 
насилието  над  децат а” .  
Поканени бяха и представители 
на отдел “Закрила на детето”, на 
Детска педагогическа стая и на 
Районното управление на 
полицията. 
   Целта на проведената 
дискусия бе да се потърсят 
начини за преодоляване на 
насилието сред децата.
   П р е д с т а в и т е л и  н а  
балетна школа “Галаксико” 
споделиха с публиката своя опит как чрез танците се 
справят с агресията. Разбира се, съществуват и други 
дейности като волейбол, баскетбол, различни спортни 
занимания, които имат същото позитивно въздействие 
върху децата.
  Ученик от ЕГ “Д-р Иван Богоров” даде ценни 
съвети за поведението ни в ситуации на насилие:

1. Когато някой непознат ни нападне, трябва да викаме с 
цяло гърло, за да го сплашим.

 2. Когато видим, че двама ученици се бият, да не се 
включваме в боя, а да се отдалечим възможно най-далеч от 
него.

НА МОРСКОТО ДЪНО
   На морското дъно има риби, медузи, водорасли и камъни.
  Някога там са живеели русалки. Те са риби с човешка глава. Имали 
са руса или червена коса. Криели са се от хората и живеели дълбоко, 
дълбоко - на около 120 км дълбочина. 
  Русалките се подчинявали на цар Нептун. Те ловели малки рибки и 
водорасли. Тяхната царица Ариела е била с червена коса, чийто 
цвят се променял вечерта. Тя е умряла от мъка, когато нейният най-

добър приятел е бил изяден от Нептун за вечеря. Тъгувала много, а русалките, като 
плачат, се вкаменяват. 
  Нептун бил много горделив. За да го накаже, приятелката на Ариела, която била 
магьосница, го омагьосала, като яде рак,  да се вкамени. Той ял рак и се вкаменил. 
  Тогава русалките се разпръснали на всички страни по морското дъно и от мъка се 
превърнали на камъни. 
  Днес е останала легендата, че има една русалка в морето, но никой не знае къде е!
   Така вече морето е тихо, защото няма русалки.
                                                                                        Ренате Майер -  4г клас

ЕЛФИТЕ
  В китно селце живеело едно семейство. То било бедно и не 
можело да сбъдне желанието на малкия Гошко да празнува 
Коледа с новогодишна елха, коледна украса и пуйка. Но в 
страната Лапландия живеели шест елфи, които решили да 
зарадват момчето.
   Ками, Джесика, Алберто, Раян, Червенушко и Андрес всяка 
нощ отивали в дома на Гошко и малко по малко разкрасявали 
хола, а на сутринта всичко било, както преди.
   Една нощ момчето станало да пие мляко и видяло как едни 

мънички човечета украсяват празнична елха и приготвят вечеря с пуйка. Те го 
забелязали и много се изплашили, защото криели от хората своето съществуване. 
Затова напръскали Гошко с вълшебен прашец, за да не помни нищо.
   Другата нощ се повторило същото, но елфите забравили да поръсят момчето със 
своя прашец и когато си тръгнали, то се озовало в тайнствения им свят. Главният елф 
много се карал, че са довели външен човек, но тъкмо тогава ги посетил Дядо Коледа. 
За елфите Гошко бил великан и за да не го види белобрадият старец,  увили момчето 
с лампички и го затрупали с малко сняг. 
   Дядо Коледа им съобщил, че неговите джуджета се разболели и искал Ками, 
Джесика, Алберто, Раян, Червенушко и Андрес да му помогат, за да разнесат 
подаръците на децата заедно. Шестимата другари се съгласили, защото можело от 
начинаещи елфи да станат главни.
   Когато старецът си отишъл, те махнали снега и лампичките от Гошко и го завели в 
дома му. Там той веднага заспал. Елфите го поръсили с вълшебния прашец и си 
тръгнали.
   На сутринта момчето станало да закусва и видяло, че цялата 
стая е украсена с цветни гирлянди. Имало красива елха с 
блещукащи лампички и богата трапеза с коледна пуйка. 
Желанието на Гошко се сбъднало, а от прозореца му махал 
Дядо Коледа, извикал “Хо-хо-хо!” и отминал нататък.
    Затова, деца, вярвайте в невъзможното, защото елфите 
правят чудеса!
                                                           Боряна  4б клас

    

   Александър Уанг създава нов хит в 
тинейджърската мода за пролет 2010 - рипсени 
чорапи до коляното. Всъщност тези чорапи 
можете да направите сами в домашни условия 
и да сте елегантни и модерни в училище
.    Купувате си плътни чорапи до коляното. 
Очертавате формата и ги изрязвате. Ръбовете 
трябва да се обработят на машина или на ръка, 
за да не се пуснат бримки. Зашивате парче 
ластик в задната им част и модният аксесоар е 
готов.

Бисквитени топчета

Съставки:
500гр. обикновени 
бисквити
125гр. масло
2 с.л. какао
1 ч.ч. пудра захар
1 ч.ч. смлени ядки
6-7 с.л. прясно мляко

Начин на
 приготвяне:
  Бисквитите се натрошават в купа. При тях се сипват ядките, 
захарта и какаото. Всичко се разбърква хубаво.
  Маслото се разтопява и се прибавя към бисквитите. Добавя се и 
прясното мляко. От получената хомогенна смес се оформят 
топчета, колкото орех, и се овалват в шоколадови пръчици, пудра 

захар или смлени орехи.
 Оставят се за около час в хладилника, за 
да се стегнат.

    Фантазията е 
във всеки от 

нас
   Х о р а т а  с  
въображение стават 
п и с а т е л и  и  

изобретатели. Естествено те четат 
книги. А тези книги ги отнасят в един 
друг свят, който води към нещо по-
добро и в който всички мечти биха се 
сбъднали.
     Ти би станал писател, ако се увличаш 
от приказките за страшните пирати и 
техните съкровища, за тримата братя и 
за това как най-малкият от тях 
побеждава, за красивата девойка от 
селската къща и как принцът се влюбва 
в нея, за тяхната невъзможна любов...
      Ти би станал изобретател, ако четеш 
повече книги за технологиите. Така 
вникваш в света на изобретателността и 
разбираш как са открити самолета, 
телевизора, електричеството.
    Когато хората с фантазия са приемани 
като творци и откриватели, те биха 
постигнали много. Понякога тези хора 
обаче са отхвърлени и изолирани от 
другите. Тогава само с любов и с 
надежда, че ще постигнат много, те 
могат да надминат дори себе си.
  Фантазията е във всеки един от нас. 
Всеки ден поне един път ние мечтаем 
как някой ден това, което желаем, става 
реалност - печелим мечтаната работа, 
завършваме училище с отличие, 
заслужаваме любовта на даден човек...
  Когато вярваме силно в мечтите си, 
предизвикваме нещата към добро.                                                                             
                         Стиляна Кирова - 6г клас
  

Зимна 
приказка

Сипят се бели 
снежинки,
покрили са целия 
град.
Пушат комини на 
сгушени къщи,
Снежко прегърна ги пак.

Впрегнаха шейните
малките дечица .
Грейна радост по лицата,
че пързалката им стара
таз година пак е побеляла.

Белокоса Баба Зима,
гостенка е тя любима,
Виж поляни и градини
с бели пухкави постели - 
меки, топли от памук -                               
застели.          Анна  Делчева  - 2а  клас

Димана 
Маринчева

2г клас
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