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ЛАС ВЕО ЙЧ КН ОЕ ВП
Годишникът е издаден по национална програма

“Училището - територия на учениците”
модул - “Ритуализация на училищния живот”



Можe би сега ще се усмихнете,
чувайки познатата Ви песен.
От сърце и вие с нас запейте, 
вижте колко припевът е лесен.

Чакат ни уроци и домашни 
и изпитвания доста страшни:
тестове, контролни и есета.
Дръжте се момичета, момчета! 

Припев:
Славейковци, Славейковци,
нека всички заедно запеем.
В любимото училище е весело 
и славно си живеем!

Родното училище ни кани,
та нали сме негово наследство.
Чакат ни години доста славни 
от незабравимото ни детство.

Щом отминем с веселото ято
към живота в този свят огромен, 
вечно ще запазим във сърцата 
за училището светъл спомен.

Припев:
Славейковци, Славейковци,
нека всички заедно запеем.
В любимото училище е весело 
и славно си живеем!

Текст: Наталия Димитрова

Музика: Коста Арнаудов

1909г. - Към началното училище “Св. Климент Охридски” е открит първият 
прогимназиален клас. Той се помещава в стара турска къща.
1921г. - Назначен е първият титулярен директор на прогимназията. 
Учениците учат в старата турска къща и в началното училище.
1929г. - Прогимназията се отделя от началното училище и се настанява в 
построената нова сграда, която се намира между железопътната линия за 
Свиленград и шосето за Стара Загора. Тъй като началното училище тогава 
разполага само с пет класни стаи, а отделенията са седем, две от тях отиват в 
новата сграда на прогимназията.
1954г. - Прогимназията се влива в състава на Първо средно политехническо 
училище.
1963г. - От Първо средно политехническо училище се отделя като 
самостоятелно Първо основно училище “Ив.Вазов” с една паралелка в 
начален курс и 22 - в среден курс. Училището се помещава в сградата на 
Първо средно политехническо училище “Ив.Вазов”
1967г. - Училището получава за свой патрон името на големия български поет 
и културен деец Пенчо Петков Славейков
1973г. - Открита е новата сграда на училището, в която то се помещава и 
досега. 
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 Резюме: Това е мултимедия, в която използваме техниката „Паркур”, 
която ни помага да се придвижваме по-бързо от точка А до точка Б с 
препятствия. Така ние можем да стигнем по-бързо до дадено място. Паркурът 
гради приятелства, той учи на смелост, бързина и издръжливост, но трябва да 
внимаваме, защото може да си счупим нещо или да се контузим за цял живот. 
Това го осъзнаваме и внимаваме много. Молим хората, които не са го 
практикували, да не се нахвърлят на най-трудното, трябва да се внимава!!!

andirei@abv.bg georgi_ton4ev_milev@abv.bg

Автор: Дамян Живков Гочев, damqng95@abv.bg, 
ОУ „Пенчо Славейков”

Резюме: Проектът е предназначен за моите съученици и преподаватели. 
Основният резултат от презентацията е да остане у учениците един спомен от 
любимото училище. 

Андрей Петков Петров и Георги Тончев Милев, класирани на 14 място 
на националния кръг на олимпиадата по информационни технологии за 
учебната 2007/2008 г. С проект на тема „Паркур в Димитровград”

МУЛТИМЕДИЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ



КОЛЕДНА СЪЛЗА

Сълза в очите ми напира,
търкулва се, след нея друга
И не спира ...
Вълнувам се-
Дядо Коледа в моето училище пристига,
от клас на клас във този час -
какво ли да му кажа аз?
Ето, поглежда ме и
добродушно ми намига.
Погалва ме и казва: 
- Стига,не плачи,
мислите си сподели.
Сега кажи
за какво мечтаеш ти?- ме попита
добрият старец дяволито.
- О, в главата ми се блъскат безброй мечти:
да имам приятели добри,
да не остаряват мама, татко,
хората да бъдат здрави,
злото от живота да избяга
и доброто веднага да се настанява.
Имам и едно желание, което
голямо е колкото морето,
по-точно колкото небето.
Но да го кажа аз не смея -
някой може и да се присмее ...
- Не бой се, нали
доброто ще се настани,
кажи, кажи!!!
- Песни искам да напиша,
дори да ги изпея
и с тях човешките сърца да сгрея ...
- Да, това е мечта чудесна -
ми казва той.
Ще станеш ти още по-добра и известна,
но ще мине време.
А днес на Славейковските ученици
пожелавам здраве, знание, щестици!
И затова на всеки ученик давам сега
от моята торба
книжка вълшебна,
книжка, с която учи се бързо,
и ето - дарявам ви повече
време за игра.
- Ех, ще падне веселба!
Сълза в очите ми напира,
Търкулва се
и спира -  превърна се тя
в нова детска мечта ...
Коледа е, стават чудеса!

                           Ренате Майер  ІII г клас

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

Стиляна  Колева 

Честита Нова  Година!
Ето старата си замина...
Събрахме се цяла дузина,
Там до искрящата камина
И си пожелахме до амина!
Тихо дима излизаше през комина,
А снегът затрупа цялата пъртина.

Навън сияеше новогодишна нощ,
Облечена в пухкав бял разкош.
Високо светеха звездите с пълна мощ,
А Дядо Коледа летеше с претъпкан кош.

Гръмна празнична заря,
Осветен небосвода заблестя.
Докоснах тихо бялата елха
И си пожелах да има мир по света!
Нека всички хора са щастливи,
А децата здрави и игриви!

ІVв клас

ЗИМА
Колко много сняг!
Онзи дядо пак
тръгна с веселия впряг.

Камбанки пееха, звъняха,
снежинки игриво валяха,
и партина бяла постлаха.

А децата се засмяха,
щом Дядо Коледа видяха!

Максима Георгиева IV a клас

ГАТАНКА
На снега застанал бос,
има морков вместо нос.
Дядо Мраз му е драг,
А Слънчо му е враг.
                       (Снежен човек)

Петър Кърчев II б клас

Уважаеми учители !
Скъпи ученици !
Приятели !

Вие държите първия по рода си годишник, събрал усмивките на 
стотици Славейковци. 

През 2009 година се навършват 99 години от откриването на 
училището ни.  Пътят е дълъг, изпълнен с много предизвикателства, 
но извървян достойно. Образованието за всички нас е нещо свято, 
което открива хоризонтите на бъдещето и заема особено място в 
съзнанието ни. 

Уважаеми учители!
Благодаря ви за вашите усилия и професионализъм, за 

търпението и подкрепата ви. Качественото образование в нашето 
училище и многото отличия и награди са постигнати благодарение на 
вас  способни, мотивирани, отговорни, всеотдайни. Трудът ви е 
насочен изцяло към подпомагане развитието на силните страни на 
личността и превръщане на училището в желана територия на 
ученика.

Скъпи ученици !
Вие прославихте своето училище.
Поздравявам ви за вашите успехи. Вие сте най-голямата ни 

ценност.Черпете с пълни шепи от мъдростта, знанията и опита на 
своите учители. Бъдете мечтатели! Помнете, че сте навлезли в 
чудния свят на знанието в ОУ „П.Славейков” и се гордейте с 
това.

Пожелавам на всички вас здраве и успехи. На вас се дължи 
авторитета на най-старото училище в нашия млад и красив 
Димитровград.

Вие сте победители! Вървете напред и доказвайте себе си!
Честит празник , Славейковци !

Снежана Ангелова
Директор
На ОУ „П.Славейков”-Димитровград



Казвам се Кръстина Атанасова Колева. Като учител по математика в ОУ”Пенчо 
Славейков” започнах през 1965 година. Бях млад учител и никога няма да забравя първия си 
учебен ден. Бях приета много радушно от всички колеги. Тогава училището се намираше в 
сградата на ПМГ”Ив.Вазов”. 

По-късно, когaто се преместихме в собствена сграда, училището ни стана базово. 
Базов учител по математика бях и аз. Провеждахме много открити уроци под ръководството 
на Института за усъвършенстване на учители - гр. Стара Загора. Бяхме разпределени по 
методически обединения и развивахме голяма творческа дейност. В кръжоците по 
математика се провеждаха много състезания не само между паралелките, а и между 
различните училища в града. Освен олимпиадите имахме и устни състезания. Учениците 
бяха съзнателни, много любознателни и уважителни. Никога не съм имала несериозно 
отношение от тях в часовете си. С учениците, които срещат затруднения в усвояването на 
учебния материал, всяка седмица, в определен ден, провеждахме консултации. Радвах се, 
когато те постигаха успех. 

Животът в училището ни беше интерсен. Всеки ден времето извън учебните ми 
часове беше заето от кръжоци, консултации, посещения на кино и театър, провеждане на 
спортни празници и състезания между паралелките. Освен това нашето методическо 
обединение обичаше да прави сбирките си извън града, което беше много интересно.

На учениците и учителите от ОУ”Пенчо Славейков” желая много успехи и нека 
нашето училище да бъде едно от първите в града, каквото винаги е било!

Казвам се Мария Апостолова Димова,  начална учителка. В ОУ”Пенчо Славейков” 
ме назначиха на 1 септември 1972 г. Тук продължи моята работа цели 19 години. Те бяха 
изпълнени с много труд, напрежение, но и с много интересни задължения.

През 1975 година започна експеримент от първи клас за обучение на учениците по 
сугестопедичната учебна система. На мен и на колежката Златка Кузева бяха поверени 
шестгодишните деца. Много от материалите за учебния процес ние подготвяхме сами. Това 
изискваше много време, но ние не жалехме сили и труд. Работехме с желание, вложихме 
много жар и голяма любов към децата.

През 1981г. училището ни отново бе базово и отново ние с колежката поехме малките 
ученици.О, колко работа имаше с тях! Идваха на училище в 7,15 ч. и се прибираха у дома в 
18,00 ч.  Тук закусваха, учеха, обядваха, спяха следобеден сън, подготвяха уроците за 
следващия ден. Ние бяхме много ангажирани, но това не ни уморяваше, защото виждахме 
малките дечица как израстват пред очите ни, виждахме тяхното желание за повече знания. 
Когато обаче отиваха в прогимназията и бяха на първите места, бяхме още по-щастливи и 
това ни даваше нови сили за работа.

В училището се провеждаха много извънкласни мероприятия и различни вечери. Те 
бяха съвместно с родителите. Това спомагаше за добрите отношения между родители и деца, 
учители и родители, учители и ученици. Организираха се екскурзии с всички деца от 3 до 8 
клас. Най-запомнящи бяха пътуванията със специален влак до Трявна по случай патронния 
празник на училището. Може би точно така се сплотяваше колективът. 

На колегите сега пожелавам здраве, повече вяра в децата, по-голяма увереност и да 
не забравят, че ОУ”Пенчо Славейков” винаги е заемало челните места. Дерзайте и бъдете 
първи!

На учениците пожелавам здраве, високи успехи, повече уважение към труда на 
учителите и най-важното -  взаимно търпение.

На добър път към сияйните върхове на науката!

СПАСЕНАТА КОЛЕДА
Ето че  след дълго и трепетно очакване Коледата наближаваше. Хората 

украсяваха елхите си с най-различни лампички и играчки. Над камините бяха 
окачени чорапчета, в които всяко дете щеше да получи така дългоочаквания 
подарък.

По същото време в Лапландия един старец, наричан дядо Коледа, се 
готвеше за поредното си пътешествие. В работилницата му джуджетата неуморно 
изработваха подаръците за децата от всички краища на света. Някои от тях обаче, 
като Сънливко, обичаха честичко да си поспиват. Така ден след ден времето 
ставаше все по-студено, но пък за сметка на това всичко излъчваше веселие, защото 
идваше Коледа.

Ето че  подаръците вече бяха готови и поставени в чувалите. Добрият старец 
се готвеше да отпътува със своите добри приятели - елените. Уви, точно преди да 
литнат, се случи нещо неочаквано:  еленчетата бяха повалени от грип. Започнаха да 
кихат, повишиха температура и закашляха като параходи. 

-    О, не ! Какво ще правя сега? - възкликна Дядо Коледа натъжено. Коледа е 
провалена. Сега децата ще останат без подаръци и няма да вярват повече в мен. 
Добрият старец свали червените си ръкавици, унил и тъжен, и седна на стълбите 
пред вратата. 

-      Съжаляваме много!  -  казаха еленчетата в един глас.
- Вие не сте виновни!  - отвърна дядото. 
- Можеш да изпратиш подаръците по пощата. - предложи едно от 

джуджетата.
- Но така, ще пристигнат много по-късно. -  каза старецът.
- Ами ако тръгнеш с кола, можеш да занесеш част от подаръците. -  добави 

еленът Рудолф.
- Това е проблемът, а другата част? Децата напълно ще се разочароват. -  

каза натъжено дядо Коледа.
- Да, не знам какво ще правим. -  отвърна Снежанка.
Дядо Коледа стана и отиде да се поразходи в гората. Както си вървеше, 

забеляза три деца, които играеха с кучетата си. Щом го видяха, те се запътиха към 
него и веднага започнаха да задават въпроси: 

-      Дядо Коледа, какво правиш тук? - попита едното момченце. 
- Мисля как да спася Коледа.
- Защо? -  попита момченцето. - Какво се е случило?
- Еленчетата ми се разболяха и сега няма как да занеса подаръците на 

децата. Какво да правя?  - каза белобрадият старец. 
- Ама елените разболяват ли се?  - запита друго момченце.
- Разбира се. Те са като хората. Ядат, спят, боледуват. - започна да 

обяснява дядо Коледа.
- О-хо-хо, аз не знаех. А защо не вземеш нашите кучета? Те ще ти 

помогнат. -  предложи детето. 
- Да, това е идея. Ще ги взема. А след Коледа ще ви ги върна. Обещавам! 

Искате ли да дойдете с мен и заедно да раздадем подаръците? 
- Даааа! -  възкликнаха в един глас децата.
Четиримата заедно с кучетата се запътиха към шейната. Дядо Коледа обясни 

на останалите  идеята. 
-      Всичко е прекрасно, обаче  как кучетата ще литнат?  - попита Рудолф. 
- Ооо, не бяхме и помислили за това.  - отговориха децата.
- Не се боите - каза Сърдитко. - Ще им изработим крила. Само трябва да 

побързаме. 
Джуджетата се справиха много бързо с направата на крилете и шейната 

полетя. Всички подаръци бяха доставени навреме. Коледата беше спасена.

Виктория Георгиева Петрова VI б  клас.



Единственото, което никой не ни взема, са спомените и мечтите.
Винаги съм се възприемала като щастлив човек, защото имах най-добрите родители, чудесно 
семейство и уважението на толкова много ученици и родители.

Казвам се Добринка Златанова, учител по литература и музика. Започнах работа в 
слети касове в училището в с. Злато поле,  където децата и родителите те обожават, защото не 
знаят че и ти сега се учиш.

Няколко години работих като завеждащ отдел „Художествено възпитание” в 
Пионерския дом. За мен това време беше школа, в която се срещнах с много актьори от нашия 
театър, чрез драматичния състав, куклен тетър, художествено слово, балетен състав. 
Работата ми беше вълнуваща, но не ми носеше удовлетворението, за което копнеех и 
настоявах за учителско място. Когато ми съобщиха, че съм назначена в това училище, се 
зарадвах много,  но повече се изплаших. Познавах всички училища, но този колектив се беше 
наложил като водещ в окръга. Бях приета като позната, но като специалист знаеха, че съм 
новак. Това, което отличаваше голяма част от колегите, беше надпреварата да се докаже 
висотата на професионализма им. Много важно беше дали носиш в себе си интерсни идеи и 
сполучливо ли ги реализираш с децата. Точно в това беше моята сила. Идеи не ми липсваха. 
Децата бяха отзивчиви, родителите ми вярваха. Ръководството на училището ме подкрепяше 
и създадохме балетен състав от 4 групи. Следващата година класът ми се отличи с 
драматизация и ръководството ми предложи да разширя състава в училищен. Задно с 
тогавашния директор на театъра - г-н Сидеров, основахме окръжния детски драматичен 
състав. Всяка зимна ваканция в кабинета по трудово обучение под ръководството на г-жа 
Зиберова  шиехме приказни тоалети на балерините и артистите.

Изживях много притеснения, когато ми съобщиха, че трябва да ръководя училищния 
хор и фанфарния оркестър. Не знаех дори как са имената на инструментите, но не можех да 
позволя поражение и не се отказах. Много питане, репетиции, усилие от страна на децата и 
заедно се справихме. С хора завоювахме сребърни медали, а с оркестъра  златни. 

Традицията беше всеки клас от 4 до 8 клас да премине всички туристически 
маршрути, изработени от колежката по география. Друга традиция беше обмяната на опит с 
учителски колективи от Сопот, Асеновград, Ст. Загора и съветския Димитровград. Освен 
уроците, които наблюдавахме и виждахме друг стил на работа от колеги, много вълнуващо 
протичаха и моментите за състезания, игри, надпявания. Вълнуващи бяха белите (зимни) 
спартакиaди в града и окръга. 

Всичко това ни разтоварваше и зареждаше с енергия. Много сериозна и отговорна 
работа извършвахме като базово училище към Института за усъвършенстване на учители  
Ст.Загора. В подготовката си за уроци пред колеги от цялата страна ние израствахме като 
професионалисти и децата ни получаваха повече и по-интерсени знания. В доклади 
описвахме постигнатото, а после тези доклади служеха на млади колеги като материали за 
подготовка за работа.

Най-добре се наблюдават децата по време на екскурзии и на толкова хулените в 
днешно време бригади. Освен да се труди, детето изгражда у себе си чувство за отговорност 
пред класа, пред родителите и пред учителите. Съревнованията между класовете ги 
приучаваха да си помагат и да работят в колектив.

Така цели 27 години работих в ОУ”П.Славйков”. По природа съм контактен човек и 
лесно намирах език с децата, родителите и колегите. Много трудно можеха да ми откажат 
съдействие. За 75 г. юбилей на училището беше обявен Славейковски час на класния 
ръководител. Бях поканила мои ученици от всичките ми випуски, които споделиха спомени за 
моето училище. Гордея се, че мои ученици по-късно ми станаха колеги, като Коста Арнаудов, 
Ваня Ангелова, Яна Тончева, Георги Сталев, Росица Александрова, Красимира Кръстева, 
Стоян Терзиев, Милена Димова, БорянаТренева.

Днес, колеги, имате много трудната задача да се преборвате с безразличието на 
някои от децата и родителите им към учебните знаятия. Това прави още по-трудно 
възвръщането авторитета на училището.

Колективът на ОУ”П.Славейков” винаги е намирал най-добрия начин да се справи с 
трудностите.

Надявам се и вярвам, че днешният млад колектив, далеч по-богат на знания, ще даде 
всичко от себе си, защото децата, въпреки че са объркани, са чудесни. Вярвам, че заедно ще 
запазите водещото място в страната. 

Колективът на ОУ”П.Славейков” винаги намирал 
най-добрия начин да се справи с трудностите

     Тя ... Любовта!

По-нежна от цветята,
по-красива от пролетта,
тя тича във гората,
след нея тичам аз!

С букет от горски цветя
венче ще изплета 
и с най-голяма обич
ще го подаря!

        Чудо

Ти си полъх нежен,
радост за очите,
ти си нежна песен,
чудо за ушите!

Твоите очи красиви
искам аз да виждам
искрени и живи,
Обичани и мили!   
   
            Кристиян Миланов III г клас

Добрата дума
„Добрата дума железни врати отваря” - така е оценил нашият народ добрите 

отношения между хората. Всеки от нас знае колко е приятно да чуе някоя добра дума за себе 
си или близките си. И колко криво би му станало, ако е нещо лошо.

Добрите и лошите думи винаги съпътстват човека в живота му. Особено сега, когато 
нашият народ живее трудно -  не стигат парите, липсва работа, хората са винаги  напрегнати, 
притеснени, че бъдещето на децата им е несигурно...

Всеки иска да намери добър събеседник и да сподели мъката, да чуе добра дума, 
която да стопли душата му, да вдъхне увереност и подкрепи надеждата му в утрешния ден. 
Добрата дума е тази, с която бихме спечелили много човешки сърца и би разтопила ледовете 
между нас. Добрата дума сама ще ни изведе на светлия друм.

Добрата дума не изисква пари, за да я кажем. Изисква само добре да я обмислим, за 
да не бъде казана тя просто ей така, по инерция,а да изпълни със съдържание и смисъл деня на 
човека до нас.

Златина Краева V г клас

ПРОТЕГНИ РЪКА 
     Замисляли ли сте се колко много бедни деца има по света? 
 Те нямат свой дом, а някои нямат и семейства.  Не мислите ли, че сте големи късметлии, като 
имате близки до вас, които ви обичат? 
      Трябва да помагаме на изпадналите в беда, независимо  дали живеем в различни краища 
на света. Скоро наближава Коледа. Нека да подадем ръка на бедните деца, за да имат 
подаръци и топъл дом. И те са живи същества, чувстват болка, дишат, но нямат пари за храна.
     В днешно време всички виждат само материалното. Искат да имат нови мобилни 
телефони, компютри, модни дрехи...  За такива предмети  онези страдащи, бедни и болни 
деца не могат и да си помислят. Това са толкова обикновени неща, които ние имаме и не 
ценим, но...  и не даваме на нуждаещите се.
    Ако им подадем ръка , ще се почувстваме горди. Така разбирам аз думите на мъдреца, който 
ни учи: “Когато някой излиза от дома си, нека размисли за това, което има намерение да 
прави, а когато отново влиза в дома си, нека помисли за това, което е направил.” Направете и 
вие нещо за болните и страдащи хора не защото другите ще се гордеят с вас. Гордейте се със 
себе си!  Както вие искате да живеете щастливо, така и останалите заслужават малко радост. 
      Протегнете ръка, защото можете да промените някоя съдба! 
      Много ли струва това?!

Николета Миронова VI г клас 



Най-същественото е невидимо за очите, защото хората са 
свикнали да оценяват нещо, щом го изгубят. Те често преценяват по 
външния вид, а той подвежда.

Малкият принц от романа на Екзюпери не разбира колко е важна 
за него розата му, но когато я губи, осъзнава нейната ценност и 
значимост. Така е и с всички нас. Мечтаем за пари, слава, красота и не 
оценяваме това, което имаме. Почти винаги човек се преценява по 
външния му вид, но нека не забравяме поговорката „По дрехите 
посрещат, но по ума изпращат”. Не е важно да си богат, а 
добросърдечен. Красотата и парите идват и си отиват, но истинското 
приятелство като това на Малкия принц и розата остава завинаги!

Емилия Георгиева VI a клас

Често се цитират думите, изказани от Лисицата в "Малкият 
принц":  "Най-хубавото се вижда само със сърцето”, “Най-
същественото е невидимо за очите". В повечето случаи хората го 
разбират като признаване на факта, че красивото е само вътре в 
човека. Мисля обаче, че нещо се пропуска.

Прочетох "Малкия принц" това  лято, защото трябваше да го 
четем в задължителния списък.  Признавам, че има някои неясни 
моменти. Не разбрах защо на Малкият принц му трябваше нарисувана 
овца, и въобще- каквато и да е овца. Той трябваше да се замисли за 
това, че тя ще изяде все някога цветето, а той имаше склонност към 
харесване на цветя.  Но...какво е същественото в книгата? Това, което 
е видимо и за окото, и за ума, и за сърцето? Нарича се "опитомяване"- 
привързването към друго същество. Започваш да го виждаш по друг 
начин. Обикваш го. И не можеш без него.

Точно затова са изказани и известните мисли. Те не значат 
"красивото е само вътре в нас, то е невидимо". Да, може и така да се 
тълкува. Но по-скоро Екзюпери ни казва: когато обичаме едно 
същество, другите може да не разбират защо обичаме точно него; те 
знаят, че има и други такива, но не могат да погледнат вътре в нас и в 
обичания от нас. Има милиони рози, казват те, и нямат представа защо 
обичаме само една роза, "моята роза", моят любим човек. Ето това е 
невидимото за тях- те не виждат отношенията между двамата!!!

Тук задавам въпроса: А какво прави любимия човек красив? Бях 
чела някъде, че това е именно любовта. Това, че някой е обичан, го 
прави красив. Без да сме обичани, ние не сме красиви - макар че ако 
обичаме, тогава по някакъв начин ние придобиваме красота. Но всичко 
това НАИСТИНА е невидимо за другите.

Мая Ризова VI a клас



Казвам се Радина Ангелова и съм на 18 години. 
Бях ученичка в ОУ “Пенчо Славейков” от 1997 до 2004 год. Този период от живота си 

съм запомнила с добрите преподаватели, които разпалиха любовта ми към знанието, 
непринудената атмосфера, силния училищен дух (още помня как обичах да пея химна на 
училището в огромната стая по музика на г-н Арнаудов) и лудориите, които вършехме със 
съучениците ми. 

Винаги съм се възхищавала на умни и прогресивни хора и съм се стремяла да стана 
като тях. Точно такива бяха всички мои преподаватели в “П. Славейков”. Никога няма да 
забравя първата си учителка -  госпожа Боряна Христова, която обичах колкото мама, и 
нейната себеотдаденост на нас - мъниците, които още не можеха да броят до 100. Господин 
Сталев,  класният ми ръководител от пети до седми клас,  ми показа магията на литературата 
и езика и ме подкрепяше винаги, когато имах нужда. Госпожа Александрова пък ме въведе в 
миниатюрния свят на молекулите и клетките и ми показа, че и растенията имат душа. 
Накратко, взаимоотношенията с учителите бяха топли и основани на взаимно доверие и 
споделена любов към знанието.

Едно от най-интересните преживявания в живота ми беше участието в националната 
олимпиада по биология в Ловеч през 2004. Въпреки че беше само два дни, състезанието ме 
научи да бъда упорита, малко по-уверена и наблюдателна и да се стремя да научавам всеки 
ден нещо ново. Благодаря на госпожа Александрова, че беше до мен и ми показа забавната 
страна на уморителните тестови задачи по биология и микроскопските анализи.

“Пенчо Славейков” завинаги ще си остане “моето училище”. Тук написах първото си 
есе, проговорих на английски, заобичах волейбола, влюбих се за първи път и осъзнах, че 
знанието е сила. Научих, че трябва да съм смела, да мечтая и да се боря за мечтите си; научих, 
че образованието е единственият път към истинското щастие, защото ти позволява да 
разбереш себе си и да видиш това, което преди не си забелязвал в света около теб.
 Пожелавам ви да сте здрави, щастливи и жизнерадостни. Пожелавам ви да обичате и 
да бъдете обичани, да четете хубави книги, да се усмихвате по-често и да не спирате да 
мечтаете!

Казвам се Моника Кирилова Кирова. 
В училище “Пенчо Славейков” учих през 2000-2004г и 2006-

2007г.
Радвам се, че бях в това училище. То ми даде много добра 

основа - както от знания по учебните предмети, така и от знания за 
живота и човешките взаимоотношения. Със сигурност ще го запомня с 
топли чувства. Никога няма да забравя прекрасните отношения между 
ученици и учители.

Всеки ден се случваще по нещо интересно. Може би целият ми 
живот в това училище беше едно страхотно приключение.

Един ден жената, която беше идвала преди много време и която той не помнеше 
(помнеше само някаква миризма, и то едва-едва), дойде отново. Имаше звънлив и приятен 
глас. Говореше нежно неща, които той не разбираше, но щяха да променят живота му. 
Поговори малко с неговата стопанка, след това се наведе, погали го и прегърна Зузи. Взе я и 
тръгна нанякъде с нея така, както я беше прегърнала. Той знаеше колко е приятно да те гали 
човек и тайничко й завидя, че пак галят нея. Грозното черно коте не подозираше, че зелените 
му очи я виждат за последен път в живота му. Вече никога нямаше да види Зузи. Вече никога 
нямаше да играе с нея. Вече никога тя нямаше да изскочи върху него иззад някой ъгъл и да 
побегне нанякъде, очаквайки той да я подгони и пак да играят, докато заспят уморени. 
Грозното черно коте вече никога нямаше да я прегърне и блажено да заспят така, както само 
малките котенца могат да спят.

Събуди се в цветната леха с неясното чувство, че нещо му липсва. Сети се. Тя не 
спеше до него. Стана и реши да я потърси. Отиде на любимото й място, където обикновено я 
намираше да си играе, когато е сама. Нямаше я. Реши да я потърси там, където спи, но откри 
само майка й. Безпокойството му се засили. Затича се и обиколи всички места, където ходеха, 
когато са заедно. Нямаше я. Обиколи и целия двор, въпреки че го беше страх да ходи там, 
когато е сам. Без резултат. Отново отиде при майка й, която отдавна бе и негова майка. Тя го 
прегърна нежно. Облиза го с гальовния си език и го приспа. Тя бе на дванадесет години и 
знаеше всичко за живота. Тя знаеше, че никога няма да види детето си отново, колкото и да го 
търси, защото го бе преживявала много пъти и знаеше как свършва всичко това. Но тайничко 
се оглеждаше, дано се появи отнякъде. После стана внимателно и отиде на лов. Знаеше, че 
някой трябва да нахрани грозното черно коте, което само тя обичаше като свое дете.

Мисълта за нея не го напускаше. Когато чуеше името й, дотичваше на мига, дори да 
спеше най-дълбокия си сън. И винаги оставаше разочарован. Често я сънуваше. Как играят, 
как си ближат ушите, как се прегръщат преди да заспят. Бяха две котенца  просто приятели, 
които безкрайно се обичат. Бяха... Понякога се разхождаше безцелно и накрая осъзнаваше, че 
е търсил нея през цялото време. Отнякъде долиташе шум, който започва с буквата „З”, и той 
целия  настръхваше. Но я нямаше. Когато видеше шарена котка да мине през двора, се 
затичваше с надеждата, че се е върнала и е пораснала... Само че миризмата винаги беше 
друга. Зузи я нямаше. Мъчението му продължи с месеци. Имаше и други котенца, с които си 
играеше, но искаше нея!!! И не се отказа. Продължаваше да я търси. Топлото лято свърши. И 
дойде есента, а после и студената зима. Животът му нямаше смисъл. Но законите на 
природата бяха по-силни. Те го караха да яде и да пие вода. Те, и надеждата, че някой ден ще я 
види отново. Лежеше сам на някое топло местенце със спомени за детството, горещото лято и 
приятелката си. Неща, които никога нямаше да се върнат в живота му...

Беше студен зимен ден. Грозното черно коте бе пораснало. Вече бе лъскав черен 
котарак с блестяща козина. Но никой не го искаше. Лежеше там, където се бе родил преди 
много време. Когато си сам, всичко ти се струва цяла вечност. Тъжните му зелени очи бяха 
много красиви. И гледаха през вратата на хамбара. Навън. И сигурно се надяваха да видят 
силуета на една красива шарена котка, която се казваше Зузи...

Златина Мирчева VII д клас

Колкото и където и да бягаше спомените ни преследват на всякъде. В най-неочакван 
момент „долитат” обратно, изхвърляме ги в бездната на паметта си, с надеждата, че никога 
няма да се върнат. Повечето от тях ни напомнят за разочарованията, незаздравените ни рани 
или недоизжевените любови. Но въпреки всичко имат специално място в сърцата ни, дори 
понякога ни липсват, не можеш просто така да ги забравиш, да се правиш, че ги няма.
И когато се докоснеш до тях, изпитваш същото вълнение, може би, дори чувстваш същата 
болка, но въпреки всичко не можеш да се отречеш от тях… Кой знае, а може би не искаше 
никога да ни изоставяш.

Росица Красимирова VII в клас

Пожелавам на учителите от OУ”Пенчо Славейков” да продължават да постигат все 
повече успехи във всяка област на образованието. А на учениците ще пожелая и още нещо - 
да ценят училището си като богатство, а да не го приемат като задължение.



Tой се роди в един слънчев ден. Беше късна пролет. Роди се на мрачно и затулено място. И 
не можеше да види слънцето. Даже и не подозираше за него. Роди се сляп. Защото майка му беше 
една грозна котка с много зъл нрав, която никой не обичаше. А той беше малко коте с невероятен 
късмет. Може би... Когато се роди, около него вече имаше много братчета и сестричета. Той беше 
изтърсака на котилото. Майка му го прегърна и започна нежно да го ближе. Тя беше зла, но 
трябваше да се грижи за децата си  такъв е законът на природата. Няколко дни по-късно по същия 
този закон той остана сам. Братчетата и сестричетата му умряха. Той беше най-грозното коте. 
Имаше черна козина и изглеждаше проскубан. По цял ден спеше и растеше. И веднъж, като се 
събуди, откри ново чувство. Беше започнал да вижда. Все още неясно, но все пак... Видя за пръв 
път майка си. Стори му се огромна. А всъщност той беше толкова мъничък... 

Веднъж вместо майка му  при него дойде друго същество. Беше още по-голямо. Показа 
му зъбите си. Той се обърка. Не изглеждаше страшно, но все пак се зъбеше. Звуците, които 
издаваше, бяха много гальовни и успокояващи. Той не знаеше, че това е „баба” му. Стопанката на 
дома. Тя не му се зъбеше, а се радваше, и когато се смееше, зъбите й се виждаха. Той  беше толкова 
малък и глупав и не разбираше. Тя протегна ръце и го взе в себе си. Не беше пухкава като майка му, 
но усещането беше много приятно и той започна да мърка за пръв път в живота си. Тя му се 
порадва мъничко и го остави обратно в кашона на постелката. Кашонът бе много висок, но сякаш 
всеки ден се смаляваше. Всъщност той растеше с часове, без да го осъзнава. Един ден, като се 
събуди, видя че майка му я няма. Не обичаше да е сам. Реши да види как е извън кашона. Напъна се 
и го прескочи. Бавно подаде нослето си през вратата. Не подуши нищо страшно и излезе навън. 
Само за малко. Светът беше много интересен и всичко беше огромно. Умори се и се прибра 
обратно в кашона. Заспа. А на следващия ден повтори разходката. Този път бе по-уверен и отиде 
по-надалече. Всеки ден се разхождаше... По няколко пъти.  

И тогава я срещна. Тя беше мъничко по-голяма от него. Седмица, може би. Беше много 
красиво котенце. И майка й бе красива и страшно добра котка на предела на живота си. Стара и 
уморена, но много грижовна и добра. Тя роди само едно котенце -  малката красавица, която 
стоеше срещу него. Те тръгнаха любопитно един към друг. Подушиха се и се сприятелиха. И 
всеки ден се търсеха, за да си играят на техните си детски, котешки игри. А после се прегръщаха и 
заспиваха нежно, вплетени един в друг на кълбо. Бяха толкова щастливи. 

Веднъж дойдоха едни малки хора. Беше внучката на стопанката с приятелката си. Те 
дълго ги гледаха и играха с тях, защото много обичаха котенца. После възрастната жена каза: 
„Деца, измислете имена на котенцата. Шареното е женско, а черното е мъжко”. Решиха да ги 
нарекат Сузи и Къри. Даже името му беше глупаво. Нарекоха го така, защото бил черен като 
къртица. Котетата не разбраха тази работа с имената, но постепенно започнаха да се досещат, че 
когато кажат „Сузи”, търсят нея, а когато кажат „Къри” - него. Той спеше по-далече и по-рядко 
чуваше някой да го вика. На кого му трябва черно грозно коте?! 

Дните минаваха в безкрайни игри. Отстрани по-скоро приличаше на борба, но те го 
правеха нежно и никога не се нараняваха. Тя беше по-палава и много често изскачаше някъде зад 
него и боричкането започваше. После лягаха уморени и пак заспиваха сладко. Така, както само 
малките котенца могат да спят. Веднъж дойдоха други хора - така се казваха големите животни, 
които ги галеха толкова сладко и нежно. Една жена ги взе двечките и дълго ги прегръща, а после ги 
гледа как си играят. „Како, дай ми едното, да си го взема вкъщи да го гледам?”  „Не искаш ли и 
двете  виж как хубаво си играят?!”  „Не, како, искам само шареното  виж го колко е хубавичко!”  
„Добре, но още са много малки. Нека да пораснат и тогава елате да си го вземете!''  Котенцата си 
играеха и нищо не разбраха. Щяха да вземат Сузи. На кого му трябваше черно и грозно коте?! 
Даже собствената му майка го изостави след няколко дни. Просто спря да го кърми и да се грижи 
за него и Къри остана съвсем сам. Майката на другарчето му Сузи го осинови. Тя беше много по-
нежна, грижовна и добра, и знаеше как се гледат деца. Даже когато Сузи спеше, му даваше да си 
поиграе с опашката й без да го хапе и бие. Напротив - викаше го да си играе с нея, за да не събуди 
Сузи! И той беше щастлив. Много щастлив!!! На приятелката му започнаха да викат „Зузи”. Не 
знаеше защо, но нямаше значение, а и новото й име му харесваше. Растяха, играеха, откриваха 
света, който беше пълен с толкова интересни места за криене и гоненици, после спяха. И винаги 
бяха заедно. Неизменно. Ден и нощ. И не подозираха, че съдбата беше решила друго...

Къде усетихме вкуса на победата

АНДРЕЙ ПЕТКОВ ПЕТРОВ  7 Г КЛАС
   - 1 МЯСТО НА 8-МИ МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ТУРНИР КЪРДЖАЛИ  2008
   - 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 
ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
   - 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 
ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА
   - 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КОНКУРС 
ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
   - 2 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ”  6.12. 2008 г.
  - 3 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 
ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ.

- 2 МЯСТО НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА 
ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА

 ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ДЕЛЧЕВ  7 В КЛАС
- 1 МЯСТО НА НАЦИОНАЛЕН ТЕСТ ПО 

БЕЛ ЗА 7 КЛАС
- 1 МЯСТО НА НАЦИОНАЛЕН ТЕСТ ПО 

МАТЕМАТИКА ЗА 7 КЛАС
- 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ
- 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА
- 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ.

ПЕТЯ ХРИСТОВА ИНДЖОВА  7 Г КЛАС
- 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА
- 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ
- 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ.
- 3 МЯСТО НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА
- 3 МЯСТО НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА  6 Б КЛАС
- 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ
- КЛАСИРАНА ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 

НА ОЛИМПИАДА ПО ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ
- 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО ИЦ
- 3 МЯСТО НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ ПО 

БЕЛ.
- 1 МЯСТО НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА 

ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 ГЕРГАНА ИВАНОВА ЖЕКОВА  4 Г КЛАС
- 2 МЯСТО НА ОБЩИНСКО 

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ  1 МАРТ 2009 
„ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА”

- 2 МЯСТО НА 8-МИ МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ТУРНИР КЪРДЖАЛИ  2008

- 2 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”- 1.11.08г.

ГЕРГАНА МИТКОВА ДИМИТРОВА  4 А КЛАС
- 2 МЯСТО НА КОЛЕДНО 

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ  13.12.2008 г.
- 3 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКО 

СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ- 2009

ЗЛАТОМИР СТАНИМИРОВ ИВАНОВ  3 Г КЛАС
- 2 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИ 

ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ” 6.12.08г.
- 3 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКО 

СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ  2009

РЕНАТЕ МАЙЕР -3 Г КЛАС
- 3 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИ 

ТУРНИР „ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  1.11.08г.
- 2 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКО 

СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ-2009

СТИВЪН ПЛАМЕНОВ МИЛЕНОВ  2 А КЛАС
- 3 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИ 

ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ” -  6.12.08г.
- 3 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКО 

СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ- 2009

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГЕНЕВ  2 Г КЛАС
- 1 МЯСТО НА КОЛЕДНО 

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ  13.12.2008г.
- 3 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИ 

ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ”- 6.12.08г.

ХРИСТИЯН Н. КАРАГЬОЗОВ  2 В КЛАС
- 1 МЯСТО НА ОБЩИНСКО 

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ  1 МАРТ 2009г. 
„ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА”

- 2 МЯСТО НА НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР 
ПО ШАХМАТ 

ДЕНИЦА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА 6 Б КЛАС
- КЛАСИРАНА ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 

НА ОЛИМПИАДА ПО ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ

НЕДЯЛКО МИЛЕНОВ НЕДЕЛЧЕВ 7 Г КЛАС
- КЛАСИРАН ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 

НА ОЛИМПИАДА ПО ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ

ДАМЯН ЖИВКОВ ГОЧЕВ 7 Г КЛАС
- КЛАСИРАН ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 

НА ОЛИМПИАДА ПО ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ

ЗЛАТИНА ЖИВКОВА МИРЧЕВА 7 Д КЛАС
- ПЪРВО МЯСТО НА ЛИТЕРАТУРЕН 

КОНКУРС “ИМА ЛИ МЯСТО ЗА ЛЮБОВТА?”

МАКСИМА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА 4 А КЛАС
- 2 МЯСТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИ 

ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ” 



Любов. Какво е любов? В един филм беше казано: “Любов е мръсна дума, 
измислена от гадните капиталисти, за да могат да печелят пари от нея долните 
цветари”. Дали?!? Баща ми казва, че приятелството е любов с отрязани крила, най-
лошото, което могат да си причинят един мъж и една жена. Аз съм още малка. Едва 
ли съм изпитвала истинска любов. А тати казва също, че голямата си любов можеш 
да срещнеш чак в края на живота си  навреме, но твърде късно, за да имаш време да 
й се радваш. И тогава се чувстваш едновременно ужасно и много щастлив. Има ли 
любовта място в нашия забързан свят? Същата ли е като едно време, когато е имало 
истински рицари и принцеси?!? Дали ние можем да я разпознаем, или е преплетена с 
инстинкта ни за оцеляване? Всеки от нас си е задавал този въпрос. И се е питал дали 
обича, или само използва, за да не е сам вечер, когато слънцето залезе... Дали 
любовта е чувство, присъщо само на хората? Или е инстинкт, който сме наследили от 
праотците си? Знам само, че чувството е много силно. А тя, любовта, може да бъде 
насочена към всяко същество, не само към човек от срещуположния пол. Тогава пак 
ли е любов? Или, когато е в разрез с нормите на обществото, трябва да се използва 
друга дума?!? Ние имаме котка. Изглежда съвсем обикновена. Черна. Оказа се, че е 
мног рядка порода. Като диамант, който мислиш за обикновен кристал. Това е най-
умната и добра котка, която съм срещала. Тя има проблеми със здравето. Аз бях още 
малка, но мама и тати цяла седмица плакаха, защото мислеха, че ще умре. Плакаха, 
не защото е рядка порода - те дори не подозираха, а защото знаеха, че няма да 
срещнат друг път такова същество през живота си. Въпреки че беше едно същество, 
което от милост прибрахме от улицата, ние го обичахме истински! Е, тя е жива и 
всички продължаваме да я обичаме... 

A “Платоническата” любов? Нима тя е измислена за оправдание? За хората, 
които нямат достатъчно смелост да споделят себе си с другия? Защото открай време 
има случаи на хора, които се обичат и никога не са се срещали през живота си. Хора, 
които дори живеят на различни континенти и само слънцето, вятърът и луната са 
общото между техните два свята. И пак не могат един без друг. И имат повече нужда 
един от друг, и се обичат по-силно от хора, които живеят заедно и имат нещо общо. Аз 
съм малка. И се надявам някой ден да срещна истинската си любов. Не човек, който 
ме използва. Не човек, когото използвам. Човек, който ме обича поне толкова, 
колкото аз него. Това дава смисъл на нашия труден живот. Поне така казват другите. 
И искам да сме щастливи заедно. Дали любовта има място в нашия свят?!? А някой 
би ли посмял да си го престави без нея!!!  Сигурно така сме устроени - като падне 
здрач да търсим човека до себе си. Без значение дали е красив, дали е болен, дали 
го обичаме безрезервно. Дали е наше дете, майка, брат или човек, когото сме 
срещнали по криволичещия път на живота.  Даже не зависи дали е човек или някое 
друго живо същество, без което не можем. И сме решили да наречем тази потребност 
в нашия свят, за добро или зло, “ЛЮБОВ”. Някой може ли да си престави света без 
нея? Независимо какво означава за него тази най-обикновена дума от пет букви, в 
която всеки открива частица от себе си, частица, която да сподели.

Първо място
в литературен конкурс на тема:

"Има ли място за любовта?"

Славейковци пометоха
съперниците си!



Да бъдеш участник в
 задружен отбор, 
без да загубиш

 индивидуалността си!
Kазвам се Андрей Петков Петров от 7г клас ОУ „Пенчо Славейков”. 

Класен раководител ми е Георги Сталев. 
Тренирал съм 7 години баскетбол - от 1-ви до 7-ми клас, a сега 

тренирам волейбол. Обичам спорта и неговите предизвикателства. През 
изминалите години с упоритите тренировки стигнахме до областни и зонални 
състезания.

Майка ми е математичка и явно от нея сам наследил вазможностите ми 
по математика. Участвал съм в много състезания, повечето от които заемам 
призовите места. Надявам се и в бъдеши години да продалжавам така само да 
съм постоянен с уроците.

Спортът ме направи организиран, дисциплиниран и най-вече 
мотивиран да победя, да спечеля, да надиграя. Треньорът винаги ни казва: 
“Един за всички, всички за един!” и ако някой се изложи, последствията ги 
търпи целия отбор. Спортуването е здравословно и е много по-добре да 
тренираш, отколкото да седиш пред компютъра, макар че миналта година бях 
класиран на 14 място на националната олимпиада по информационни 
технологии. За да победи отборът, той трябва да мисли като едно цяло и да 
играе като едно цяло, да си помага в трудни моменти и да се мотивира към 
победа. Мисля, че точно това ми помага.

Желая успех на всички мои съученици и учители!

Да бъдеш участник в
 задружен отбор, 
без да загубиш

 индивидуалността си!

Вече втора година продължава 
сътрудничеството между ОУ "Пенчо 
Славейков" и Интегриращо общо 
училище "Бон-Бойл" в Германия. Тази 
година двете училища осъществиха 
съвместен проект "България - Германия - 
Кой си ти? Кой съм аз?”

Проектът стартира на 25.08.2008г., когато 20 развълнувани немски ученици 
кацнаха на летище София със своите ръководители Ренате Плахетка и Томас Дрост. 
След сърдечното посрещане в Димитровград, те прекараха 4 щастливи дни на 
българското Черноморие. Българските деца ги запознаха с нашите традиции и 
обичаи, като ги научиха да изработват мартеници и да играят  хоро.

След завръщането си в Димитровград, немските ученици посетиха ОУ 
"Пенчо Славейков" и бяха сърдечно приети от кмета на града г-н Стефан Димитров, 
направиха вълнуваща екскурзия до стария  град Пловдив.

На 17.09.2008г. българската група отлетя за Германия. Нашите деца бяха 
посрещнати топло от германските семейства. На следващия ден те посетиха 
часовете в немското училище и бяха силно впечатлени от чистотата и реда там. По 
време на престоя си в Бон учениците гостуваха в кметството, където изпиха по чаша 
портокалов сок с г-н Улрих Хаушилд, един от кметовете на Бон. Те имаха възможност 
да видят много красиви и известни забележителности, като родната къща на 
Бетовен, величествената готическа катедрала и Дома на историята в гр. Кьолн. 
Децата имаха уникалния шанс да посетят Европейския парламент в Брюксел и поне 
за половин час да се почувстват като истински евродепутати. Там те разговаряха за 
проблемите на Обединена Европа с българската депутатка Румяна Желева.

Българските и немските ученици прекараха заедно 20 прекрасни дни, които 
се изнизаха неусетно. Останаха само приятните спомени, безбройните снимки и .... 
едно незабравимо приятелство.



Галина Ангелова  VIIa клас

Румяна Антонова  VIIб клас

Силвия Вълчева  IV б клас

Мария Генчева  IV б клас

Николай Костов  VIIa клас

“Диня”

(акварел)

Валери Бонев
 VIIIа клас

“Композиция”

(акварел)

Даниела Иванова
 Vа клас

“Пълнолуние”

(акварел)

Делян Балев
 Vа клас



Мирослав Вълчев IVб клас

Галина Ангелова  VIIa клас

Кристиян Маджаров II б клас

Aлександра Хараланова VIIв клас

Виктория Василива IVб клас

“Натюрморт”

(акварел)

Яница Данчева 
Vа клас

“Градът”

Мерал Мюмюн 
Vа клас

“Котарак”

Божидара Райкова 
Vа клас
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Подготвителна група

Детенце хубаво,
пиленце любаво,
къде под мишница
с таз малка книжчица?

Не питай бабичко!
Mакар и слабичко,
книга да се уча,
добро да сполуча.
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