
 

 

 
Това бе пожеланието, отправено от кмета на общината  Стефан Димитров към 
учениците и учителите от  училище ―Пенчо Славейков‖ по повод 145-годишнината 
от рождението на патрона ни. Обръщение прозвуча и от името на българския 
еврокомисар Кристалина Георгиева и от председателя на ОбС Катя Чалъкова. Сред 
гостите бяха заместник- кметът Росен Кузев, главният експерт в общинската 
дирекция "Хуманитарни и социални дейности" Валери Славов, шефът на районната 
противопожарна служба Иван Пачов, президентът на ―Рикуест-инженеринг‖ Илия 
Илиев и представителката на Съвета на настоятелите –Янка Гьокова. 
Тържеството започна с щафетна обиколка на ученици от местните училища. Директорката на нашето училище поздрави 
присъстващите с празника и награди  победителите в проведените общински състезания.Седмокласниците Делян Балев и 
Пламена Иванова поднесоха  венец пред паметната плоча на Пенчо Славейков. 
Прозвучаха празнични песни, изпълнени от училищните вокални групи ―Петолиние‖ и ―До-ре-ми‖, както и стихове от 
прекрасното творчество на нашия патрон. Изпълнението на танцьорите от ―Изворче‖ внесе много красота, а звездата, която 
направиха славейковци в училищния двор, на фона на химна на Европа ―Ода на радостта‖изрази вярата на Славейковци в 
европейското бъдеще на България. 

6 брой     Май  2011   Димитровград 

   ПЪРВИ ОТ СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

На 16 и 17 април в град Враца се проведе 36 Национална олимпиада по биология и здравно 
образование. 
Седмокласникът от  ОУ‖Пенчо Славейков‖ ЛЪЧЕЗАР МИТКОВ представи достойно не само училището 
и Димитровград, но и цялата Хасковска област. 
След решаване на тест и практически задачи върху учебното съдържание за 7 и 8 клас той стана 1-ви 
от седмокласниците в страната и 11-ти  - във възрастовата група VII - IX клас. 
Възпитаникът на г-жа Росица Александрова постигна този изключително висок резултат благодарение 
на допълнителните занимания по Национална програма ―С грижа за всеки ученик‖, модул 1 
―Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади‖.  
Във Враца бе и заместник -директорът на ОУ‖Пенчо Славейков г-н Димитър Илиев. Той сподели, че 
нивото на задачите от олимпиадата било много високо, по думите на преподавателите по биология и 
здравно образование от цялата страна. 

 

ЕМИЛ КОЙЧЕВ ПЕТКОВ - НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА СЛАВЕЙКОВЕЦ ЗА 2011 ГОДИНА 

Седмокласникът от нашето училище Емил Койчев е общителен, сърдечен и  
любознателен ученик. 
Притежава силен и волеви характер, обича да побеждава и да бъде пръв във всичко.  
Изпълнителен, стриктен и взискателен в своите задължения,  
той се включва активно в живота на училището. 
 Постига високи резултати в общински, областни и национални състезания. 
Заема първите места по математика, английски език, биология,  
както на Националния форум по химия, по природни науки и екология  
и на Националния литературен конкурс, раздел "Дърво без корен". 
 Освен тези разностранни успешни изяви Емил Койчев е и талантлив спортист. 
Тренира футбол, а с училищните отбори по волейбол, баскетбол и тенис на маса  
печели първите места на общински, областни и зонални първенства. 
 Досега всяка учебна година завършва с пълен отличен успех. 
 Участва в проекти, рецитали и всички училищни мероприятия. 
 Емил е достоен пример за подражание на всички славейковци 

 и с чест  носи името СЛАВЕЙКОВЕЦ. 
―Да бъдете достойни приемници на 
делото на предшествениците, за да 
продължавате да градите устоите на 
знанието‖ 



    Литературното произведение на Делян е на първо място сред общо 176 творби, предадени за оценка във възрастовата 

група от 5-и до 8-и клас. Озаглавено "Замъкът на любовта", есето на Делян спечели журито с различния поглед по темата 
на конкурса. Това коментира пред медиите преподавателката му по български език и литература – 

 г-жа Денка Николова.  

 

  

   

 

Наша гордост 

Замъкът на любовта 
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Делян Балев от 7а клас спечели първа награда за проза в  
Национален литературен конкурс "Любовта е в нас".  

     Всяка година, от много години насам,лятото ходя на едно и също място. Поводът,който ме кара да 
го посещавам, е твърде интересен,затова искам да ви го разкажа.  Веднъж, воден от желанието да 
опозная колкото се може повече кътчетата от родината,реших да посетя стария град Поморие. 
Обичам сутрин да се разхождам по плажа,докато всички още спят,и да поемам с пълни гърди 
йодните пари...   

Продължава на  стр. 7 

 

На 19 март се проведе областният кръг на Националната олимпиада по биология и здравно образование в 
гр.Хасково. 

За поредна година учениците на ОУ‖ Пенчо Славейков‖ се представиха отлично и  заеха призовите  1-во, 
2-ро, 3-то, 6-то, и 7-мо място. 

За втора година в националните олимпиади- най престижните състезания  по биология - участват и 
седмокласниците. 
От Хасковска област  бяха предложени за националния кръг 8 ученици, от които 5 от ОУ„Пенчо Славейков‖. От 
всички 109 номинирани седмокласници  от цяла България  Националната комисия допусна за участие  в XXXVI  
Национална олимпиада по биология през 2011година  14 ученици. 
  За наша голяма гордост и  удовлетворение  7-ми  в този списък е Лъчезар Митков  от ОУ „Пенчо 
Славейков‖, който единствен  представя и Хасковка област на Националния кръг. Заедно с най - добрите ученици 
в България от 7, 8 и 9 клас той ще решава тест върху учебното съдържание по биология от 7 и 8 клас и ще полага 
практически изпит. 

Миналогодишното участие на Националната олимпиада даде възможност да се работи по Националната 
програма „С грижа за всеки ученик‖, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 
ученическите олимпиади‖. 
  Постигнатите резултати от олимпиадата затвърждават позицията на ОУ ‖Пенчо Славейков‖ като първенец 
по биология и здравно образование в областен мащаб. 

СЛАВЕЙКОВЦИ ОТНОВО ЗАЕХА ПЪРВИТЕ МЕСТА НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ 

 ―ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА‖ 

Награди за участието си в състоялото през изтеклия уикенд общинско математическо 
състезание ―Знаещи и можещи в Европа‖ получиха днес общо37 димитровградски 
ученици от втори до седми клас.  
 
Първенец във  възрастовата група бе Християн Карагьозов от IV “в‖ клас  на ОУ 
―Пенчо Славейков‖. Наградата му връчиха председателят на димитровградската 
секция на Съюза на математиците Катя Чалъкова и директорът на ОУ ―Алеко 
Константинов‖ Дорина Желязкова. Към тях се присъедини и старши научният 
сътрудник и доктор на математическите науки Петър Бойваленков, който лично 
председателства журито на конкурса. 

      ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2011 ГОДИНА 

Възпитаникът на г-жа Деля Цветкова Иван Димитров от 3 г клас и учениците на г-жа Маргарита Тенчева Татяна Димитрова и Алекс 

Митков от 4 а клас заеха първите места в престижното състезание.  

Недена Николаева от 3 а клас с преподавател г-жа Марияна Стефанова, Виктория Антоанова от 3в клас с учител г-жа Милена Русева 

и Стивън Пламенов от 4 а клас спечелиха второ място. 

Третото място бе за Елена Атанасова от 2 в клас с преподавател г-жа Нели Василева, Даниел Христов от 2 г клас с учител г-жа Таня 
Христова и възпитаниците на г-жа Милена Русева и на г-жа Боряна Тренева - Гергана Георгиева от 3 в клас и Йорданка Сребринова 

от 4 г клас. 

ПЪРВЕНЦИ НА ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ 2011  

Първите места в състезанието завоюваха славейковците – Мартин Аспарухов от 4 в клас, Пламена Иванова от 7 а 
клас, Рая Миткова от 4 а клас, Мария Кирилова от 4 в клас и Ренате Майер от 5 в клас. Те са гордост за своите 
учители – г-жа Милена Димова, г-жа Славка Колева и г-жа Диляна Гочева. 

http://ppslaveikov.com/postijeniq/sastezaniq/literatura/200_2011_Literat/Lubovta_v_nas4.jpg


 

 

Училище и спорт 
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Десетки ученици, разпределени в  пет отбора от Димитровград и общината, се впуснаха 
в оспорвана надпревара за лидерство в общинския кръг на състезанието ―Млад 
огнеборец‖.  
Лично кметът Стефан Димитров пристигна на стадион ―Раковски‖, за да даде начало на 
състезанието.   
След като пожела успех на всеки един от тимовете, градоначалникът остана сред 
публиката, за да проследи хода на надпреварата. В нея момчетата демонстрираха 
завидни умения в две дисциплини. Първата бе за бойно разгръщане на 75-метрова 
пътека с препятствия, а втората премина под формата на щафета. 
Съдийската комисия, съставена от действащи огнеборци и инспектори от Областното 
управление ―Пожарна безопасност и защита на населението‖, отсъди победа за тима на нашето училище  ―Пенчо 
Славейков‖.    
Момчетата ни се представиха достойно на областния кръг на състезанието ―Млад огнеборец‖ на 13 май в Хасково. 

Мероприятие с ученици от 4-те класове, посветено на международната инициатива 
"Часът на Земата"- 26 март, проведе г-жа Росица Александрова. В тази чудесна 
инициатива в помощ на госпожата бяха деца от шестите класове. Те показваха постери, 
представиха презентация за пестенето на енергия и задаваха интересни въпроси по 
темата. Така четвъртокласниците се запознаха с дейността на клуб "Бъдеще за Земята".  
Разделени на отбори, те коментираха задачи, свързани с електрическите уреди и 

начините за пестене на енергия в дома.  

 

   

ЗЛАТО И БРОНЗ ЗА СЛАВЕЙКОВЦИ 

 На Републиканското  първенство по борба, провело се в Кърджали  

на 5 и 6 март, учениците Иван Грозев и Павел Стоянов от 6 б клас спечелиха златни  

медали, а Иван Стоянов от 4 б клас завоюва бронзов медал.  

 ОТБОРИТЕ НИ ПЪРВИ НА ОБЛАСТНОТО ПЪРВЕНСТВО 

Отборите на ОУ‖Пенчо Славейков‖ по волейбол и баскетбол 5-7 клас 
момчета, както и отборът ни по тенис на маса 5-7 клас, бяха най-добри 

и заеха първите места на Областното първенство в Хасково. 

„ По-силни от огъня‖ 

В литературния конкурс „По-силни от огъня‖, 
организиран от Областното управление 
―Пожарна безопасност и защита на 
населението‖, бяха отличени творбите на наши 
ученици. На 1-во място е разказът на Гергана 
Митева  от V a клас. На 2-ро място се класира  
Венета Чонкова, а на 3-то Добромира Димова от 
V а

 
клас. 

МЕЖДУНАРОДНАТА ИНИЦИАТИВА "ЧАСЪТ НА ЗЕМАТА" 

ПЪРВИ НА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ХИМИЯ 

Национален форум „2011—международна година на химията" се проведе  на 26 и 27 април в Димитровград. Гост бе 
заместник-министърът на образованието Милена Дамянова. „Няма по-подходящо място в България от Димитровград, за 
да отбележим годината на химията"- каза Дамянова на откриването на проявата, чиито домакини са община 
Димитровград и Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии „Д-р Асен Златаров". 
26 презентации по теми, свързани с химията, подготвени от екипи на училища в цяла България бяха преставени на 
форума, на който гостуват и представители на 6 висши учебни заведения. 
Презентацията на Славейковците – Мирослава и Емил от 7 а клас, изработена под ръководството на преподавателката им 
по химия – г-жа Татяна Лисник, бе класирана на 1-во място сред проектите на 80 представители на различни училища и 
организации от цялата страна. 

     ―Млад огнеборец‖ – първи в общината  



 

  

 

 

Здраве и самочувствие 
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    МАРТЕНИЦИ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА 

 
По повод Първи март във фоайето на училището бяха изложени прекрасни мартеници, 
изработени от Славейковци. 
На конкурса за оригинална мартеница, обявен от ОП "Младежки център" гр. Хасково, нашият 
съученик Николай Видев зае първо място, а Десислава Белева и Теодор Тончев – второ място. 
Всички те са от 3 в клас и са възпитаници на г-жа Милена Русева 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

Общо 2 715,82 лв. са постъпилите суми от благотворителния базар, проведен в дните от Цветница до Великден. В 

сумата влизат и финансовите средства от акцията „Лист по лист‖. Събраните средства ще бъдат дарени за лечението 

на Александра Атанасова, която в момента е на 14 години и страда от рядкото заболяване – муковисцидоза. Това 

заболяване е прогресиращо и изисква ежедневна животоподдържаща терапия. 

    Благотворителният базар бе част от програмата на Община Димитровград за великденските празници и предлагаше 

различни сувенири, украси и предмети на приложните занаяти, изработени от децата от детските заведения и 

учениците от училищата на общината.  

    В нея участваха следните детски 

заведения и училища: ОДЗ № 4, ОДЗ 

„Слънце‖, ОДЗ № 2, ОДЗ „Лилия‖, ЦДГ № 1, 

ОДЗ № 3, ОУ „Алеко Константинов‖, СОУ 

„Васил Левски‖, ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий‖, ОУ „Христо Смирненски‖, СОУ 

„Любен Каравелов‖, ПГХХТ „Проф. д-р Асен 

Златаров‖. Включиха се и партньорски 

училища от Европа, участващи в 

международния проект на Британския съвет– 

„Свързващи класни стаи‖. Всички те успяха 

да съберат от благотворителния базар 

общо1904 лв.  

           ВЕЛИКДЕНСКО БОЯДИСВАНЕ НА ЯЙЦА 

В двора на училището се проведе състезание между учениците от 4 и 5 класове за най-оригинално боядисани и 
украсени яйца по повод на 
предстоящия голям пролетен 
празник – Великден. Най-бързи и 
креативни се оказаха 
четвъртокласниците на г-жа 
Боряна Тренева. След тях се 
отличи отборът на 5а клас с 
класен ръководител Лидия 
Георгиева, а третото място заеха 
учениците на г-жа Калина 

Нечева от 4в клас. 



 

 

  

Хоби 
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ЗНАЕЩИ, МОЖЕЩИ И ТАЛАНТЛИВИ 

 

 
Интервю на  
Добромира Димова 
 от V а клас със  
Светла Билярска - 
библиотекарка в  
Градска 
библиотека ,,Пеньо 
Пенев‖ 
 

- Госпожо Билярска, обичат ли децата да четат приказки 
- Много обичат приказките. На някои деца им харесва да 
четат, защото така са ги научили родителите. 
- Защо избрахте приказките на Братя Грим за 
литературните състезания и игри с учениците от  
3-те и 4-те класове на нашето училище? 
- Защото тази година се навършват  225 години от 
рождението на големия брат Вилхелм Грим. 
- Какви са впечатленията Ви от участието на 
учениците от ОУ„Пенчо Славейков‖ в  
организираните мероприятия ? 
- Много знаещи, можещи и талантливи. 
- Какво ще пожелаете  на учениците от ОУ„Пенчо 
Славейков‖? 
- Много ентусиазъм и желание да четат книги. 

ИСТИНСКИ ПРИКАЗЕН ПРАЗНИК 

На 15 март учениците от третите класове на ОУ ‖Пенчо 
Славейков‖ празнуваха в Градска библиотека „Пеньо Пенев‖ 
годишнината от издаването на приказките на братята Якоб и 
Вилхелм Грим. Те се готвиха дълго и с ентусиазъм за това 
литературно събитие. Прочетоха отново прекрасните 

приказки и се вълнуваха много.  

Предварително всеки от третокласниците трябваше да избере 
да участва в една от различните забавни дейности, 
организирани в 4 центъра „Актьорско майсторство‖, „Знаещи 
и можещи‖, „Изработване на маски на героите от 

приказките‖ и „Редене на пъзели‖. 

Всички деца истински се забавляваха, като разказваха и 
драматизираха приказки, смяха се и играха на различни игри, 
радваха се на страхотните  костюми, рисунки и маски. Дори 

получиха награди! 

А в училище малките артисти от ІІ 
а клас с класен ръководител г-жа 
Петя Йорданова направиха в 
класната стая свое тържество, 
посветено на приказните герои на 
братя Грим, и се забавляваха от 

сърце. 

 

  ПРАЗНИК С ПРИКАЗКИТЕ НА БРАТЯ ГРИМ 

На 17 март в читалнята на Градска библиотека „Пеньо Пенев‖ се проведе 

литературно състезание на тема „Приказките на Братя Грим‖. 

Участваха два отбора – на 4 б и на 4 г клас от ОУ „Пенчо Славейков‖. 
Учениците бяха избрали свои артистични имена „Петте умни глави‖ и 
„Дървените философи‖. Още при представянето си участниците бяха шумно 

аплодирани от публиката, съставена от техни съученици и учители. 

В първи кръг на състезанието четвъртокласниците трябваше да разпознаят 
приказни герои по дадени описания, да подредят разбъркани епизоди от 
приказките „Хензел и Гретел‖ и „Снежанка‖,  както и да попълнят 

кръстословица с отговори на литературни въпроси. 

Жури в състав: г-жа Мата Минчева – учителка по български език и 
литература, Илиана Тенчева и Жулиета Вълкова – ученички от 5 а клас, 

обективно оценяваше резултатите от работата на състезателите. 

Голям интерес предизвика вторият етап на литературната надпревара, 
когато учениците по оригинален начин представиха предварително 
подготвени финали на любимите си приказки от Братя Грим, както и свои 

творби, вдъхновени от сладкодумието на двамата разказвачи.  

Рисунките, отразяващи моменти от незабравимите творби „Червената 
шапчица‖, „Снежанка‖, „Барабанчикът‖, „Синята лампа‖, възхитиха 
присъстващите, а членовете на журито дадоха максимален брой точки на 

участниците за творчество и усет към най-важното в приказното послание. 

Крайният резултат от състезанието – 66 и 65 точки за отборите - отбеляза 
високото ниво на постиженията на възпитаниците на г-жа Боряна Тренева и 

на г-жа Ирена Атанасова.  

За всички ученици имаше осигурени награди от родители спонсори на това 

„приказно‖ събитие. 

Участие в 

Пеньовите празници 

На 9 май стартира т.нар. ―Поетическо 
ателие‖. В него организаторите си 
поставят за цел да реализират връзка 
между димитровградските училища и 
местните поети. Идеята е екип ученици и 
автор на мерена реч заедно да работят 
върху творчеството на съответния поет в 
опит да бъде изготвена мултимедийна 
презентация. Славейковци представиха 
избрани стихове от творчеството на 
местната поетеса Величка Петрова на 10 
май в Дом-музей ―Пеньо Пенев‖. 
Състезанието беше много оспорвано. 
Участваха девет презентации, като някои 
училища имаха по две за един и същи 
поет. Жури бе публиката, която оцени 
най-високо нашата презентация, 
изработена от преподавателката по 
информационни технологии Катя Гочева 
и седмокласника Делян Балев. 
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         12 АПРИЛ— ДЕН НА КОСМОНАВТИКАТА  

Учениците от 5 клас присъстваха на истински празник на космонавтиката, организиран от Градска 
библиотека ―Пеньо Пенев‖. Светла Билярска разказа на петокласниците от нашето училище 
интересни истории за живота на Юрий Гагарин, показа им богата презентация за космонавтите и 

ги почерпи със специална ―космонавска‖ храна. 

108 звездни минути за първия космонавт Юрий Гагарин 

Роден е на 9 март 1934 г. в семейство на колхозници. Първите години от живота си 
изкарва в село Клушино, където са и родителите му: бащата Алексей Иванович Гагарин 
(1902-1973) и майката Анна Тимофеевна Матвеева (1903-1984). В детските си години е най-
обикновено момче, което с нищо не се отличава от връстниците си. Помагал според 
силите си на родителите, участвал във всички детски игри. Завършва основно образовние 

в Клушино. 

Образование и първи стъпки в авиацията. В 1945 г семейството се заселва в Гжатск 
(сега Гагарин), Смоленска област. Там в 1949 г. завършва Гжатското непълно средно 
училище. През есента продължава образованието си в Люберецкото професионално 
училище. През декември е приет във ВЛКСМ (комунистичека младежка организация в 
бившия СССР). В 1951 г. завършва с отличие професионалното училище с квалификация 
леяр-формовчик. През август 1951 г. Гагарин се записва в Саратовския индустриален 
техникум. Занимава се със спорт.Именно в тия години се увлича от авиацията и на 25 
октомври 1954 г. посещава за пръв път Саратовския аероклуб. През юни 1955 г. 
завършва с отличие Саратовския техникум. През юли извършва първия си 
самостоятелен полет на самолета Як-18. На 10 октомври завършва обучението си в 
Саратовския аероклуб. На 3 август 1955 г. саратовският областен вестник "Младежка 
заря" публикува статия "Ден на летището" в която се споменава името на Гагарин. 
"Първата похвала в печата значи много в живота на човека" - пише след време Юрий 

Алексеевич. 

Военна служба. В Чкаловското училище. От 27 октомври 1955 г. отбива военната си 
служба. Изпратен е в първо Чкаловско военноавиационно училище "Климент Ворошилов" 
в град Оренбург, в което се подготвят летци. Завършва обучението си в него на 25 

октомври 1957 г., а след 2 дни сключва брак с Валентина Ивановна Горячева. 

Пилот на свръхзвуков изтребител. В края на 1957 г. Гагарин е изпратен в 
изтребителен авиационен полк на Северния флот. Там извършва полети в условията на 
полярните дни и нощи. Обича да лети. На 9 декември подава молба за включване в 
групата на кандидатите за космонавти. След седмица го викат в Москва за цялостен 
медицински преглед в Централната военна болница. В началото на 1960 г. специална 
медицинска комисия признава старши лейтенант Гагарин като годен за космически 

полети. 

Космонавт №1 на планетата. На 3 март 1960 г. със заповед на главнокомандващия 
ВВС Константин Вершинин е зачислен в групата на космонавтите. На 11 март започва 
тренировки. Отначало групата е от 20 млади летци. От тях са отделени 6, които са 
подготвяни по програма, различна от останалите. Четири месеца преди полета за 
всички е ясно, че ще полети именно той. Първият космонавт е трябвало да стане 
лицето на съветската държава, достойно представящ я пред света. Гагарин притежава 
точно тези качества и това е определящото при избора му за първия полет. Последната 
дума има Никита Хрушчов, по това време първи секретар на управляващата в СССР 
комунистическа партия - КПСС. Когато му показват снимките на първите космонавти, 
без колебание избира Гагарин. На 12 април 1961 г. в 9 часа и 7 минути московско 
време от космодрума Байконур излита космическият кораб "Восток" с пилот-космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин. Корабът извършва една обиколка на Земята, а тези 108 
минути са звездни в неговия живот. След 2 дни е тържествено посрещнат на Червения 

площад в Москва пред хиляди хора, дошли да го видят. 

СЪСТЕЗАНИЕ  ―МИНУТА Е МНОГО‖ 
бе организирано  в рамките на проект по 
Национална програма ―С грижа за всеки 
ученик‖. Неговата основна цел  бе 
п о в и ш а в а н е  н а  н и в о т о  н а 
общообразователната подготовка на 
учениците. 
Участниците - ученици от 6 и 8 клас – 
отговаряха на въпроси, групирани 
тематично в 4 раздела, обхващащи 4 
различни области на познанието: 
Български език и литература, Физика, 
История и Човекът и природата. 
Всеки състезател  отговаряше на 5 
тестови задачи от областта, в която е 
обучаван. След като изтегли въпроса , 
за 1 минута трябваше да даде правилния 
отговор. 
Обучаваните в групата по БЕЛ - Марияна 
и Костадин от 8 а клас, в групата по 
физика – Делчо, Коста, Даниела и 
Пламена от 8 а клас,  Методи, Георги, 
Стела и Мария, изучаващи допълнително 
история, и Живко и Здравко – от групата 
по Човекът и природата отговориха на 
повечето въпроси и заслужиха 
аплодисментите на публиката.  За нея 
имаше предварително подготвени 
занимателни задачи от обучаваните в 
групата по английски език в 6 клас. 
 Победителите от групите по БЕЛ, 
Физика, История и Човекът и природата 
получиха  награди за своята усърдна 
работа през учебната година. 
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Както вървях по морския пясък, 
забелязах купчина пясък, много 
близо до водата. Първоначално се 
зачудих откъде е, но после си 
казах, че вероятно предишния ден 
децата бяха правили пясъчни 
замъци, които морето бе 
разрушило. 
Каква бе изненадата ми, когато 
наближих и видях, че пред мен 
има построен красив замък. 
Личеше си, че някой го е 
майсторил с много любов. Голям 
замък с много прозорци и 
островърхи кули. Бе ограден с ров. 
Но над рова имаше спуснат мост, 
водещ до портите.  
Загледах се и с почуда се питах 
кой е станал толкова рано, за да 
извае произведение на изкуството. 
Нямаше как замъкът да е тук от 
предния ден. 
Погледът ми беше привлечен от 
надпис над портата – ―Ключът е 
поставен на първия прозорец, от 
дясната страна. Отключи и влез. 
Сигурно си изморен. Отдъхни си.‖ 
Зачудих се на надписа. Почувствах, 
че се стоплям в мразовитата сутрин 
на морския бряг. Някой непознат 
мислеше за мен, бе готов да ме 
приюти, макар и в своя пясъчен 
замък.  
Не след дълго изтрих надписа на 
портата и написах друг: ―Благодаря 
ти! Починах добре. Продължавам 
по пътя си, и скоро пак ще се 
отбия.‖ 
През деня се разрази буря. 
Огромните морски вълни удряха с 
ярост брега. Валеше из ведро. 
Стоях притихнал в стаята и мислех 
за замъка.  
Щом спря, се затичах към брега. 
Носих гребло и лопатка. Още 
отдалеч видях купчината пясък. 
Замъкът го нямаше. Стихията го бе 
разрушила.  
Преди се опитвах да си обясня 
магията, но вече я приемам като 
част от света. Знам, че замъкът е 
плод на любовта, която е жива в 
хората.Той е поздрав за другия. 
Показва загриженост и близост. 
Елате с мен това лято в Поморие, 
за да видите замъка, за да станете 

част от магията, наречена любов – 
любовта в нас! 

Делян Балев 
(І награда в ХІV Национален 

литературен конкурс  
"Любовта в нас", Варна 2011) 

Замъкът на любовта 
 Продължение от 2 стр. 

  Нов край на приказката ―Снежанка‖ от Ивайло Трифонов—4 б кл. 

Джуджетата положили отровената Снежанка в голям кристален ковчег на върха 
на планината... 
Злата царица отново се вгледала във вълшебното огледало и рекла: 
  Огледало, огледало, 
  повтори, че на света 
  никъде не си видяло 
  друга с мойта красота! 
Но огледалото отговорило като преди: 
  Ти, царице, си родена 
  с извънземна красота, 
  но остава несъмнено 
  най-красива на света 
  малката Снежанка, дето 
  е при седемте джуджета. 
Като чула тези думи, царицата почнала да трепери от гняв.  
- Как е възможно това, не можах да я убия, не можах да я задуша, не можах и 
да я отровя!... 
В това време кралят бил в коридора и чул всичко. Чак сега той разбрал колко 
зла е неговата жена и как години наред е бил заслепен, без да познава 
истинската и същност. Влязъл при нея, но още преди да и поиска обяснение, тя 
направила древно заклинание и го превърнала в огромен огнедишащ дракон. 
Наредила му да грабне кристалния ковчег и да го отнесе на върха на 
Стъклената планина. Драконът изпълнил заповедта. Там оставил Снежанка, но 
бащиното му сърце не позволявало да я изостави на дивите зверове и той 
кръжал около планината да я пази и защитава от неприятности. 
Принцът и джуджетата видели какво се случва и тръгнали да дирят Снежанка. 
Те преминали през девет земи в десета и стигнали чак до Стъклената 
планина.В планината живеело едно дребно и много алчно джудже на име 
Румпелщилтски. То намерило Снежанка в прозрачния и ковчег, харесало я и 
решило, че тя вече е негова собственост.Когато принцът и джуджетата я 
видели и поискали да си я отнесат отново у дома, джуджето нахално попитало: 
- Тя е моя, ако ви я дам, какво ще получа в замяна?... Искам толкова злато и 
скъпоценни камъни, колкото се съберат в кристалния ковчег.Джуджетата се 
съгласили веднага, защото никакви богатства не стрували повече от добрата и 
мила Снежанка. Те работели в рудниците години наред и имали несметни 
богатства. 
Качили се на гърба на дракона, който показал, че не е лош и е готов да им 
помогне. Донесли скъпоценностите, които поискал Румпелщилтски. 
Натоварили саркофага на Снежанка върху гърба на Краля – дракон, качил се 
принцът, седнали и джуджетата и отново полетели към своето царство. По 
време на полета се накланяли ту наляво, ту надясно и от устата на Снежанка 
паднало парчето отровна ябълка. Тя дошла на себе си и не можела да повярва 
на очите си. Прелитали огромни разстояния на гърба на митична птица. 
Никой обаче не знаел, че драконът е самият крал – бащата на Снежанка. 
Пристигнали в тяхното царство. 
Прелитайки над кралския замък, драконът така силно размахал крилата си, че 
се разразила буря. Изпочупили се всички стъкла, счупило се и вълшебното 
огледало. 
Всички били много благодарни на дракона за помощта. Снежанка плакала и го 
прегръщала. Сълзите и падали върху драконовите пера и .... станало чудо! 
Магията на злата царица в миг се развалила. Сълзите на Снежанка имали 
вълшебна и лечебна сила, защото била с най-милостивото сърце на света. 
Кралят се прибрал в замъка и видял ужасената зла кралица да събира 
парченцата от счупеното огледало. Отнел и всички бижута и скъпи дрехи. 
Облечена като просякиня, кралицата тръгнала от къща на къща, от врата на 
врата да иска милостиня. На всички казвала, че е тяхната кралица, но хората я 
мислели за луда и никой не и вярвал. Била оставена на благоволението на 
добрите хора. Мъдрият крал я наказал да изтърпи злобата и ненавистта на 
хората, които тя пренебрегвала. 
Принцът и Снежанка се оженили и живели щастливо в мир, любов и 
разбирателство.Джуджетата се преместили в замъка, за да се радват на 
красивата и добра Снежанка. Кралят станал по-взискателен и отговорен при 
вземането на важни решения за кралството и назначил седемте джуджета за 
свои съветници. 



 

 

145 години 

от рождението  

на нашия патрон   

Пенчо Славейков  

 

27 АПРИЛИ 1866 

 

На тоя ден съм аз роден. 

За други- както всеки ден! 

За мене... с моето рождене 

неволята роди се с мене. 

 

И  с нея тръгнах аз по свят, 

и в нея найдох благодат- 

че тя  очите ми отвори 

за туй , което бог говори. 

 

Аз в тоя говор вдадох слух 

и всичко, що видях и чух, 

без ухитрения словесни 

изпях го в мойте ясни песни. 

 

Во тях е целий ми живот 

И на трудът ми зрелий плод... 

Берете! Той е зарад бране, 

и гладний сито ще нахрани. 

 

На тоя ден съм аз роден. 

Сега познах, че тоя ден 

роди се божията воля- 

и в мен, и в моята неволя! 

Пенчо П. Славейков 

Стр. 8 

Актуално 

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 
Илияна Тенева —5а клас 
Дияна Велева—5в клас 
Ивелина Стоянова—5в клас 
Михаела Господинова—5в клас 
Теодор Филипов—5в клас 
Нанси Канева—5в клас 

 

Учениците от клуб „Бъдеще за Земята‖ под ръководството на Росица Александрова и 
Денка Николова участваха  успешно в конкурса „ Грижата за гората-отговорност за всеки 
от нас‖. Проектът им бе отличен от Центъра за развитие на човешките ресурси и Европа 
Директно, София с висока награда – тридневен летен еколагер в град Копривщица. Със 
своя ентусиазъм младите природолюбители от училището искат да привлекат повече 
застъпници на една толкова важна за човечеството кауза – да съхрани хармоничните си 
взаимоотношения с природата. 2011 г е обявена от ООН за Международна година на 
горите. Славейковците от клуба оформиха кът с материали за гората, които  обновяват 
периодично. Варосаха осиновения миналата година бадем в парка до училището, 
погрижиха се за издирените многолетни дървета на  територията на Димитровград , както 
и за успешното провеждане на станалите вече традиционни екоакции „ Да посадим дърво‖ 
и „ Лист по лист‖ . 

  

     Ни лъх не дъхва над полени, 

     ни трепва лист по дървесата, 

     огледва ведър лик небето  

     в море от бисерна роса... 

 

Пенчо Славейков 

Днешните Славейковци също обичат прекрасната 

българска природа 

От 30.03 до 01.04 се проведе екскурзия до град Сопот в хижа „Добрила”.Тя най-високата 
хижа в Стара планина с 1804 метра надморска височина. 
Ръководители бяха  Димитър  Илиев и  Теодора Господинова. Учениците се забавляваха  
много и запомниха тази екскурзия със слизането пеша 12км надолу от хижата . 

Младите Славейковци помагат за опазването на дърветата В общинската екоинициатива Славейковци 
събраха общо 2140 кг хартия. Най-активни 
бяха учениците от 3 в клас с ръководител 
Милена Русева, събрали 215,5 кг. На 2 
място се отличиха четвъртокласнците на г
-жа Маргарита Тенчева с 207 кг, а на 3 
място се наредиха възпитаниците на г-жа 
Магдалена Станилова от 3 д клас.  

НАЙ-ДОБРИТЕ В „ЛИСТ ПО ЛИСТ‖  


