
 

 ОУ „Пенчо Славейков” получи почетния 
знак на президента Георги Първанов. 
Поводът бе 100-годишнината от 
създаването на едно от големите 
учебни заведения в общината. 
 
 
 
 

    
 
 
   Това стана на Деня на народните 
будители. На специална церемония в 
президентството директорката на  
ОУ ”Пенчо Славейков”  
г-жа Снежана Ангелова прие високото 
отличие лично от държавния глава. 
   В тържествената церемония взеха 

участие: кметът на общината г-н 
Стефан Димитров и помощник-
директорът на училището г-н Никола 
Вълчанов. 
   ОУ ”Пенчо Славейков” е първото 
училище, което получава такъв 
почетен знак за Деня на народните 
будители. 

    
ОУ „Пенчо Славейков” грейна в топли 
цветове—червено и бежово. 
  Цялата външна фасада на сградата 
на училището е санирана с 
изолационни плоскости. В момента 
работници на ремонтиращата 
фирма правят довършителни 
дейности.   

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Госпожо Директор, може ли да Ви 
зададем няколко въпроса за училищния 
вестник? 
- Да, разбира се. 
- Преди повече от месец започна  
учебната година.  Какви са 
очакванията Ви за нея? 
- Започна новото летоброене за 
основно училище „Пенчо Славейков”. С 
респект към стогодишната история, с 
признателност към преподавателите и 
служителите, с благодарност към 
учениците поставих началото на 

учебната 2010/2011г..Очаквам високи 
успехи в областта на науката, 
изкуството и спорта на общинско, 
областно, национално и международно 
ниво. Да съхраним традициите и да 
умножим успехите. 
- Какво мислите относно ремонта на 
училището? 
- Ремонтът в училище ще допринесе не 
само за това да учим в топла сграда, но 
и да направим ОУ „Пенчо Славейков” 
привлекателно за децата на 
Димитровград. Всеки ученик да се 
чувства Славейковец и да носи с 
достойнство и чест това име. 
- За или против  ученическите  
униформи сте? 
- Одобрявам носенето на униформа, 
защото това също е знак за 
принадлежност.Но нашите ученици са 
малки, по-подходяща за начален курс е 
частичната униформа. 
- Ще има ли безжичен интернет в 
училище? 
- Въвеждането на нови технологии е 
цел в стратегията на училището ни. Би 
било чудесно всеки ученик по всяко 

време да може да ползва тези услуги, но 
все още не сме достигнали това ниво. 
Ето една посока, в която трябва да се 
развиваме.  
- Смятате ли, че учениците трябва 
повече да ходят на екскурзии,походи и 
да посещават исторически 
забележителности? 
- Екскурзиите с учебна цел са част от 
гражданското образование в училище. 
Всеки, който се чувства българин, 
трябва да е посетил географските и 
историческите забележителности в 
България. Ходенето на екскурзии е и за 
сплотяване на колективите. 
- Какво ще пожелаете на Славейковци? 
- На Първи ноември - Деня на народните 
будители училището ни бе 
удостоверено с почетния знак на 
Президента на Република България. За 
първи път на училище се дава този 
отличителен знак. Ние сме 
единственото училище в страната, 
носител на високото отличие. 
Пожелавам още такива награди! 
- Благодарим Ви за интервюто. 
 

4 брой    Ноември 2010    Димитровград 



 

На 1 ноемри – Деня на народните 

будители – се проведе математическо 

състезание” Черноризец Храбър”. В СОУ 

„Васил Левски” тест  решаваха 350 

деца от града, Хасково и Стара Загора.  

Катя Чалъкова напомни 
регламента, че при грешен отговор не 

се отнема точка на ученика. Освен 
това голяма част от задачите в 
теста са математически, има само по 
един лингвистичен въпрос и такъв от 
областта на информатиката. 

Награждаването на победителите 
бе в четвъртък  в зала” Гросето”.От 
нашето училище на призови места се 
класираха учениците: 
 ІІ място 
Християн Николаев Карагьозов от 4в 
клас  
Анна Делчева Делчева от 3а клас  
ІV място 
Алекс Митков Недялков  4а клас 
V място 
Мария Кирилова Кирова от 4в клас  
Мартин Аспарухов Сестримски от 4в 
клас  
Богомил Веселинов Колаков от 3в клас  
Станка Недева Иванова – 6а клас 

 
     
   От 3 години в училище работи клуб "Бъдеще за Земята", който провежда 
разнообразни дейности  по опазване на околната среда, Девизът му е  "Ние сме част 
от природата". 
   В резултат на желанието да насочи вниманието на обществеността  и 
на  учениците към проблема за съхраняването на зеленото богатство в нашия 
град  през  2009/2010 учебна година клубът започна  да работи по проект на тема 
"Опазване на вековните дървета в Димитровград". Извършена бе 
разнообразна  дейност по проучването на защитените дървета в града и района. 
   Най-старото дърво е Черната топола в разсадника на възраст над 300 години, с 
обиколка 540см. Защитеното дърво е  означено  като природна забележителност 
с  много стара табела. Друго вековно дърво,което учениците от клуба откриха, е 
летен дъб  на разклона за село Добрич. Той е в добро състояние, но днес липсва 
ограждение и табела.   Останали са само колчета от оградата. Третото дърво се 
намира в двора на фабрика «Гергана». 
   В обхождането и  изследването на дърветата се включиха ученици от 3 до 7 клас.Те 
откриха и измериха 25  дървета в района на Димитровград. Резултатите от 
тяхната изследователска дейност показват, че от обходените  дървета 15 са в 
много добро състояние и са с обиколка на ствола от 280 до 420 см. Това показва, че 
са  вековни и се нуждаят от грижи. 
   Всички  материали от изследването и препоръчителните мерки  за опазването на 
дърветата са предоставени на г-жа Зорница Николова – старши инспектор в отдел 
РИОСВ  към община Димитровград, за да продължи процедурата по обявяването им за 
защитени. 
   Учениците изработиха  постер,  дипляни и макет за популяризиране на 
резултатите  от извършените дейности. 
   Тези материали бяха използвани от Емил Койчев и Мирослава Николова от 7 а 
клас  при защитата на проекта по време на  9 Национално състезание по природни 
науки в гр. Кърджали на 23-24 октомври. 
   Първият ден  учениците запознаха членовете на комисията със същността на 
проекта и отговаряха на   зададените въпроси в продължение на 4 часа.  
Късно следобед презентираха  проекта и заеха 6 място в страната. 
    

 
   Емил и Мирослава  споделиха, че за пръв 
път участват на  такова национално 
състезание и напрежението е било голямо.                                      
Те са удовлетворени, че са успели 
да  популяризират Димитровград като един 
от най- зелените  градове в България. 
Очакват в  близко бъдеще да има повече 
защитени вековни дървета в града и 
инициативата  им  да се  увенчае с успех. 

      На 20 ноември в град Кърджали се 
проведе десети областен 
математически турнир с 
международно участие. Участници 
бяха ученици от 3 до 12 клас. 
При изключително голяма 
конкуренция - 108 участници от 
Кърджали, Стара Загора, Хасково, 
Димитровград - Емил Койчев Петков 
от 7а клас на ОУ”Пенчо Славейков” 
се класира на  І място. Ученикът на  
г-жа Йовка Карчева за по-малко от 
120 минути реши вярно всичките 
седем задачи. 
„Като цяло съм доволен от 
представянето си. Ще участвам 
отново и се надявам пак да заемам 
призови места!” – каза пред медиите 
щастливият победител.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Третокласничката Недена 
Николаева Кръстева с преподавател 
Мариана Стефанова и 
четвъртокласниците Александър 
Димитров Генев с преподавател 
Боряна Тренева и Християн 
Николаев Карагьозов с 
преподавател Калина Нечева са 
четвърти. 
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“Както през деня няма звезди на небето по-

топли и по-блестящи от слънцето, така няма 

състезание по-велико от олимпийските игри‖- 

Пиндар, гръцки лирик, 5 век пр.н.е. 

Тази възхвала на олимпийските игри идва от 

древна Гърция.  

Според историческите справки, първите 

олимпийски игри са се провели през 776 г. 

пр.н.е. Те са били посветени на олимпийските богове и са се провеждали на 

древна равнина на Олимп, прочут с храмовете на бог Зевс и богиня Хера. 

Първоначално игрите са имали религиозен характер и са съчетавали различни 

спортни събития. Те са заемали важна част от живота на нашите праотци. 

Тогава се оформя 4-годишният период между игрите, наричан Олимпиада. 

Участниците в състезанията са се събирали от всички краища на древна 

Гърция. Стремежът им е бил крайната победа, която носи наградата 

маслинен венец и ―героично‖ завръщане към градовете държави на 

победителите. 

Това, което е привличало хората най-много към игрите, са били самите 

олимпийски ценности: благородно сстезание и стремеж към съвършено тяло, 

воля и хармония. Тези ценности се превръщат в стандарт за творчество и 

превъзходство. През вековете игрите дават примери на изключителни 

постижения, превръщат се в празник, демонстрират образователните 

стойности на спорта.  

Игрите продължават около 12 века, докато император Теодосий ги забранява 

през 393 г. от н.е. под предлог, че носели в себе си езически култове и 

фокусирали публичното внимание върху спорта.  

През 1896 г. Благодарение на големите усилия на французина Пиер де 

Кубертен, на Димитриус Викелас и на други техни последователи, първите 

съвременни Олимпийски игри се провеждат в страната, от която произлизат. 

Гърция и целият свят отново превърнаха игрите в най-великия празник на 

Земята. 

През 20 век олимпийските игри обиколиха много страни с различни култури по 

целия свят, посрещайки все нови и нови предизвикателства. 

ИСТОРИЯ НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ 

 Боговете на Олимп в училище 

 

 На 27 септември 2010 тодина в компютърния 

кабинет на училището се проведе представление 

“Боговете на древна Гърция”. 

 Участваха учениците от 5-те класове. Те 

изиграха ролите на титани, богове и богини. Радослав бе 

коварният Кронос, Александър—гръмовержецът Зевс, 

Денис—богът на моретата и водите Посейдон, 

Гергана—прекрасната Хера, Ренате—богинята на 

любовта Афродита, а Цвятко бе могъщият бог на 

войната—Арес. Водеща беше Моника. 

 Представлението завърши с много успех. Най-

запомнящите се роли бяха на Гергана, Ренате, Михаела и 

Цвятко.  

 

СЛАВЕЙКОВЦИ много обичат 

с п о р т а .  З а  т е х н и т е 

предпочитания и очаквания 

попитахме  носителя на приза 

„У ч и т е л  п о  ф и з и ч е с к о 

възпитание на 2009 година― –  

г-н Петко Колев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Добър ден, г-н Колев! Кой 

от спортовете е най-

предпочитан от учениците 

на нашето училище? 

- До тази учебна година най-

популярният спорт беше 

волейбола. Пет години подред 

ОУ ‖Пенчо Славейков" беше 

първи в класирането на 

о б щи н а  Ди ми тро в г ра д . 

Участва в много зонални 

първенства и веднъж се 

класира на републиканско 

първенство. Бяхме шести! 

- Какви спортни прояви и 

състезания предстоят? 

- Очакваме с нетърпение 

общинските първенства за 

у ч и н и ц и  п о  в о л е й б о л , 

баскетбол, футбол, тенис, 

шахмат и народна топка. 

- Какво още може да се 

направи, за да бъдат 

ангажирани със спорт повече 

деца в училище? 

- Трябва основно да се 

ремонтира физкултурният 

салон отвътре, за да се 

осигурят по добри хигиенни 

условия за нашите ученици.  

- Какъв съвет ще дадете на 

славейковци: Как те по-

разумно да оползотворяват 

свободното си време? 

- Моят съвет е: Спортувайте, 

за да сте здрави, жизнени и 

защо не – красиви! 

- Благодарим Ви за 

отговорите, г-н Колев!  

Стр. 3 Стр. 2 
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     За информация как да се грижим за здравето си през студените есенни 

месеци се обърнахме към медицинската сестра в училището. 

  - Добър ден, г-жо Димова. При Вас идват много ученици. От какво се 

оплакват те? 

  - Болки в гърлото, главоболие, различни наранявания. 

  - Какви са наблюденията Ви досега: Кои са най-честите заболявания сред 

учениците и какви са причините за това? 

  - Простудните заболявания. Причините са вирусите. 

  - Какъв трябва да бъде режимът на учениците, за да са здрави? 

  - Необходимо е закаляване и здравословно хранене. 

  - Наближава сезонът на гриповете. Как да се предпазим? 

  - Трябва да се приемат повече плодове и плодови сокове, защото са богати 

на витамини. Повече топли напитки. Избягвайте контакт с болни хора. 

При грипна епидемия трябва по-често миене на ръцете. 

  - Благодаря Ви за интервюто. 

 

За храната в училище 

   Дияна и Ивелина от 5в клас 

направиха проучване дали в 

ученическия  павилион във 

фоайето на нашето училище се 

продават полезни за здравето на 

децата храни. 

   Те установиха, че там се 

предлагат само здравословни 

закуски. От тях са предпочитани 

най-вече родопка, диетичен 

сандвич и пица, а за десерт—мляко 

с ориз или мляко с какао и кроасан. 

   Препоръчваме на всички ученици 

да си купуват ябълки и банани, за 

да бъдат винаги здрави и бодри! 

 

Плодова салата 

   Обелете 2 кивита, 1/2 банан и ги 

нарежете на парченца. Добавете 1 

шепа зърна от грозде. Направете 

ги на пюре или на сок с миксера. 

Изпийте веднага, но на бавни 

глътки, като се наслаждавате на 

вкуса. 

Пица с пиле 
Продукти: 

20 кубчета пиле  

Сладка царевица  

маслини  

дафинов лист  

доматен сос  

чили 

чушки  

кашкавал 

Начин на приготвяне: 

Тестото се оформя и се слага в 

тава. Продуктите се слагат върху 

тестото и се запича. 

  

 - Добър ден, г-жо Иванова. Вие сте педагогически 

съветник в училището. При какви случаи Ви търсят 

учителите? 

  - В случаи на конфликт между ученици, между родители и учители и между 

учители и ученици. Поводите най-често са бягство на ученици, неизвинени 

отсъствия и кражби на телефони или пари. 

  - Как решавате тези проблеми? 

  - Най-често използвам методите: среща насаме и в група. 

  - Разкажете ни за някой интересен случай от Вашата практика. 

  - Преди десетина дена привечер посетих дома на наш ученик. Баща му и баба 

му, с които той живее, останаха изненадани, защото сутрин го изпращали с 

чанта и 2 лева за училище. 

  - Какво ще посъветвате учениците, за да няма подобни прояви за в бъдеще? 

  - Да бъдат по-послушни, толерантни и добронамерени. Да не забравят, че 

това е най-хубавото и безгрижно време за тях и то не трябва да се попилява 

безцелно! 

  - Благодарим Ви за интервюто.  
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Риана е родена в Сейнт Майкъл, 

Барбадос на 20 февруари 1988 г.Тя е 

дъщеря на Роналд Фенти, надзорник на 

склад, и Моника Фенти, счетоводител. 

Майка й, родена в Гвиана, е афро-

гвианка, а баща и е от Барбадос с 

ирландски произход. Тя е най-голямата 

от три деца, има двама по-малки 

братя, Рори и Ражат Фенти. Тя започва да пее на около 7-

години. Риана учи в Charles F. Broome Memorial School, 

основно училище в Барбадос, а след това и Combermere 

School, където основава едно музикално трио с две нейни 

съученички (на 15 г.) . През 2004 г. тя спечели конкурса "Miss 

Combermere” - конкурс за красота. Тя е кадет в 

подпрограма, която обучава военните на Барбадос.  

Маршъл Брус Матърс III по-известен с псевдонима 

Еминем (Eminem) е роден е на 17 октомври 1972 г. в 

Сейнт Джоузеф, Мисури, САЩ. Когато 

бил на 12, той и майка му се 

преместват за постоянно в Детройт, 

Мичиган. Почитател на рап музиката 

от малък, Eminem започва да я 

изпълнява на 14 години. Макар че 

напуска училище още незавършил 

средно образование и започва работа за 

няколко години, той се съсредоточава 

над своята музика. Като тийнейджър 

Маршал често е бил обект на подигравките на 

останалите в гетото. Изпаднал е за 9 дни в кома след 

схватка с няколко момчета. 

Еминем е продал над 80 милиона копия от албумите си. 

Посочен е от списание „Ролинг Стоун“ за един от стоте 

най-велики музиканти за всички времена. Обявен е за най-

добрия рапър в историята в анкета, организирана в 

Интернет от сп. „Вайб“. Еминем има осем албума, които са 

номер едно в „Билборд Топ 200“ и 12 сингъла, които са 

номер едно в света. 

Световната музикална сцена бе разтърсена от дуета 

между Еминем и Риана. Хитовата певица подаде ръка на 

своя приятел за едно бляскаво завръщане към върховете на 

класациите. Хитовото парче бързо се изкачва към позиция 

номер едно, а хитовия 

т му потенциал 

определено е за 

завиждане. „Love The 

Way You Lie“ вече се 

радва и на супер готин 

клип, в който 

специално участие 

взима Меган Фокс. 

ОТ СВЕТА НА ЗВЕЗДИТЕ 

Препоръчваме ви модели от естествени материали в пастелни цветове, райета, карета и весели многоцветни принтове в 

съчетание с така модерните апликации и бродерии. Вниманието привличат аксесоарите в лак и блестящи материали, шапките 

и шаловете с апликации на анимационни герои, с оригинални декорации и пайети. 

 

За модата в училище 
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Здраве  Хоби  
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HALLOWEEN – 31.10.2010 г. 

    По случай „Halloween – Деня на вси 
светии” в училище се организира 
изложба с предмети, изработени 
от учениците от 3 и 4 клас с 
преподаватели Галина Маринова и 
Милена Димова. Учениците 
направиха много атрактивни 
тиквени фенери, шапки на вещици, 
духчета от хартия и плат, 
страшни книжни пликове, украсени 
стъклени и пластмасови бутилки, 
украси от хартия и др.   
     В часовете учениците от 
начален курс гледаха презентация 
на тема Halloween и се запознаха 
подробно с отговорите на 
въпросите: 

Откъде идва празникът? 

Кога е признат за официален 
празник? 

Къде и кога се празнува? 

Как се празнува празника в 
Обединеното кралство  и в 

Америка? 

Как празнуват децата? 

Как се празнува празника по света 
– Ирландия, Мексико и Латинска 
Америка, Англия, Германия, 
България, Китай, Япония и др.? 

„Приказка за тиквата” – откъде 
произлиза тиквеният фенер? 

Как да украсим дома си? 

Какви лакомства да приготвим за 
Halloween – сладкиши, торти, 
сандвичи, гозби? 
     Как да изработим украси за Hal-
loween сами. 
     В последния учебен ден преди 
празника учениците си направиха 
почерпка с лакомства и бонбони, 
поставени в кошнички от тиква. 

 

Как да се грижим за домашните  си любимци? 

     Повечето от нас имат домашни любимци и за да знаем как по - добре 

да се грижим за тях, се посъветвахме с ветеринарен лекар. 

    Ето някои от най-важните негови препоръки: 

- Когато вземем домашния любимец, първо трябва да го заведем на 

ветеринар. 

- Да  го  къпем  редовно. 

- Да му даваме таблетки и витамини на датите, които е определил 

ветеринарят. 

- Да се  ваксинира редовно. 

- Да му се бият противобясни ваксини. 

   Най-същественото обаче е, че  учениците трябва да мислят, преди да си 

вземат домашни любимци,  и да ги обичат много. 

Българско каракачанско куче 

Това куче е известно още и като 

Българско овчарско куче (БОК) и е 

било използвано още от древни 

времена, когато траките са 

населявали земите ни. Високо е от 

65-73см. и тежи от 50-55кг. 

Космената му покривка е дълга и 

гъста като най-предпочитан 

цвят е белият с несъразмерно 

големи черни петна. БОК е вярно и 

изключително предано на 

стопанина си, без да има 

претенции за условията, в които 

живее. Агресивността му не е 

силно изразена, както 

отбранителната му реакция. В 

същото време тези кучета са 

дистанцирани към непознати 

лица и изразяват дистанцията си 

с предупредупредително ръмжене 

и евентуално нападение. Към 

хищни животни и към кучета 

агресивността нараства. БОК е 

съобразително и лесно се 

адаптира към средата, в която 

живее, и реагира адекватно на 

ситуациите, в които попада. 

Сетивните му органи са много 

добре развити. Към стопанина си 

демонстрира преданост и 

вярност. Такова куче не е 

подходящо за отглеждане в 

градски условия, ако около него 

няма домашни животни. 

Откъсването му от 

естествената му среда не е 

препоръчително.  
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Интересно 



 

На Нептун  
    С моят нов космически кораб излетях 
на 8-та планета от Сльнчевата система 
Нептун. Преди да трьгна на 
пьтешествието се вьорьжих с няколко 
интересни факта за планетата. Чуите 
ги и вие!  
     1-во Нептун е първата планета, 
чието сьществуване е доказано чрез 
математически изчисления, а не от 
емпрични наблюдения.  
     2-ро. Атмосферата на Нептун е 
съставена основно от водород и хелии 
със следи от метан. Метанът в 
атмосферата е причината за синия 
цвят на планетата, но понеже цветът 
на Нептун е много по-ярък от този на 
Уран, който има същото колиество 
метан се смята, че има друга съставка, 
която му придава такъв наситен цвят.  
     3-то Нептун има наи-силните 
ветрове в Слънчевата система 
достигащи до скорост 2 100км/ч.  

      
     И така сложих дебели връхни дрехи и  
заминах. Когато пристигнах духаше 
много силен северен вятър и беше много 
студено, условията бяха ужасни и не 
можех да тръгна да изследвам. Добре че 
си носех часовник и календара сверени 
точно с времето и датата на Нептун. 
Разбрах че вече е нощ и трябваше да спя, 
а ако условията на сутринта бяха по-
добри щях да тръгна. Събудих се и 
тръгна,вятърът беше отшумял, но 
колкото и да вървях не излизах от 
тъмнината. Оказа се, че съм кацнала 
точно в тъмното петно на Нептун, 
което прилича на червеното петно на 
Юпитер и е с размери колкото Земята. 
Върнах се взех кораба си и прелетях до 
южния полюс, защото там се смята, че е 
по-топло от останалата част на 
планетата. Всеки ден правех едно и 
също. Ставах, тръгвах, изследвах, 
връщах се и си ляга. Но един ден се случи 
нещо необикновено. Видях най-големия  

Поточето 
Бърза малкото поточе, 
Току - що събудено от 
вятъра. 
Бърза то, бърза, 
работа го чака. 
Поля и ливади да напои, 
вода на животни да даде. 
Бърза то, бърза! 

 Венета Чонкова—5 клас 

Листото 
Лятото отмина, 
есента дойде, 
едно единствено листо, 
пожълтя. 
Духна силен вятър, 
листото падна 
и се сля със земята.       

Венета Чонкова—5а клас 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПОЕТЕСАТА 
ЙОРДАНКА ДЕЛЧЕВА 

В часа по СИП “Млад редактор” 
проведохме среща разговор с 
авторката Йорданка Делчева.  

Тя прочете свои стихове и 
отговори на нашите въпроси за 
отношението и към живота, за 
мечтите  и за творчеството. 

Ето едни от най-хубавите и 
стихотворения за малки и големи 
читатели: 

 

Златни, златни листата звънят, 
трепкат с крилца като птички  
и по дръвчетата сякаш блестят 
хиляди златни звездички. 
 
Златна, златна гората шуми, 
вятърко рони листата. 
Леко ги рони , а после реди 
златен килим по земята. 
 
Златното, златното слънце се 
скри, 
лятото вече отмина, 
стелят се есенни, гъсти мъгли, 
облаци сиви се сбират. 
 
В златните, златните стари гори, 
няма я птичата песен. 
Тихият дъжд все вали и вали 
в златната, златната есен. 

За Марти 
Мило бебче братовчедче, 
много те обичам. 
И всеки ден си мисля колко си далече. 
Чакам пак да дойдеш и да ми се 
радваш. 
А аз да те уча как да приказваш. 
Заедно с мама в парка ще те водя. 
На люлки да те кача 
и в количка да те карам. 
А като заплачеш, мило братовчедче, 
с пюренце  аз ще те нахраня. 
И много ще тъгувам, когато ти си 
тръгнеш. 
Много, много те обичам, мило 
единствено мое братовчедче! 

 
Габи Василева—3д клас 

Вълшебство 

       Маги беше на 10 години. Имаше малък  брат на име Джони. 

      Един ден Маги почистваше стаята си и под леглото си тя намери една книга от 345 

страници. Тя я разтвори на стотната страница, взе да чете от нея, а от пръститие й 

излизаха проблясъци. Тя се изплаши и затвори книгата. Излезе от стаята с писък и 

отиде при майка си. Уплашеното момиче разказа на майка си, че от пръстите й излизат 

проблясъци. В това време Джони се прибра от парка. 

     След два дни Маги разбра, че това, което е видяла са били проблясъци от гръмнала 

лампа. А заглавието на книгата бе “Старогръцки митове и легенди”. Нима има нещо 

случайно на този свят? 

Добромира Димова—5а клас 

спътник на Нептун, Тритон. Той 
приличаше на                                                                
Луната и тогава се сетих за Земята. 
След няколко месеца щях да приключа с 
тестовете и да се върна. Минаха 
месеците и аз трябваше да си тръгна. 
На излитане забелязах красивите 
пръстени на Нептун. Върнах се на 
Земята точно в разгара на лятото. 
Стори ми се че е адски горещо, но после 
свикнах. Изведнъж чух мама да ми казва 
да ставам, защото ще закъснея  за 
училище. Тогава разбрах, че всичко е било 

един прекрасен сън.  
Гергана Митева 5а  - клас 

Творчество 
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Забавна стараница 

* * * * *  
Пепеляшка към принца:  
- Обувката ми стана! Кога е 
сватбата?  
- Това беше полуфиналът. Сега 
ще мерим рокля. 

* * * * *  
Отишъл принцът при царя: 
- Изпълних си обещанието, ето 
главата на дракона! А ще 
изпълните ли сега вашето? 
- Да, ето ръката на 
принцесата ... 

* * * * *  
Майка разказва на детето си: 
- Имало едно време цар... 
- Мамо! Мамо, ами царица? 
- Не сме стигнали до там. Но 
щом искаш да знаеш - избягала 
с готиния рицар. 

* * * * *  
Един ден козата тръгнала на 
пазар и поръчала на козлетата 
да не отварят на никого. 
Дошъл вълкът, почукал и казал с 
престорен глас: 
- Аз съм вашата майка, нося ви 
топла питка и масълце. 
Козлетата викнали: 
- Ти не си нашата майка! Нашата 
майка отиде да ни купи кола и 
пица. 

* * * * *  
Реклама: 
Продаваме цигари "Бонд" на едро. 
Телефон за връзка: 0700707.  
Търсете:  Джеймс. 
-Кой си ти? 
- Нинджа. 
- А защо си толкова бавен? 
- Костенурка-нинджа съм. 

Судоку Кръстословица за малки и големи 

Анкета 
Искате ли униформи в училище? 

   - Да 

   - Не 

   - Само за официални събития  

Вестника подготвиха: 
 

Гергана Митева-5а клас—гл. редактор 
Венета Чонкова-5а клас—фоторепортер 
 
и репортерите: 
 
Добромира Димова—5а клас 
Жулиен Колев—5а клас 
Жулиета Вълкова—5а 
Мирослав Гочев—5а клас 
Александра Златкова—5б клас 
Десислава Пенева—5б клас 
Дияна Велева—5в клас 
Ивелина Стоянова—5в клас 
Михаела Господинова—5в клас 
Теодор Филипов—5в клас 
Нанси Канева—5в клас 
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