
 

ПРАЗНИК НА ПРОТЕГНАТАТА РЪКА  

ОУ”Пенчо Славейков” - училище с традиции в образованието 

ИНТЕРВЮ С КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД – СТЕФАН ДИМИТРОВ  

Г-н Димитров, Вие сте най-младият кмет в България. Като млад човек, вместо да се забавлявате, Вие 
по цял ден трябва да решавате проблемите на града и общината. Това харесва ли Ви? 

Човек трябва винаги да се забавлява, колкото и проблеми да има. Така, както всеки един ученик трябва да 
си научи уроците, но и да намери време да излезе с приятели, да се разхожда. Проблеми винаги ще има, 
както ще има винаги и домашни задачи. А човек трябва да решава задачи, за да му е по-лесно в живота.  
Общината  е един такъв ангажимент, както за мен, така и за колегите общински съветници, защото 
смятаме, че нашият град може да има развитие и то да е по-добро от това, което е било досега. За нас 

е било винаги много важно хората да разберат как могат и те сами да си помогнат, за да решават проблемите. 

Уницеф гостува в града и ние разгледахме изложбата от фотоси за Хаити. Община Димитровград е обявена за  „Община 
– приятел на детето”. Кажете нещо повече за тази инициатива. 

Уницеф е една от големите организации, които се грижат за правата на хората като цяло, а в частност - на децата. За нея 
са важни конвенциите на ООН, в които е казано кой какви задължения има и какво трябва да направи например за децата, за 
да се чувстват те доволни, щастливи и най-вече значими. 

Има много деца, които живеят при лоши условия – нямат къщи, нямат вода, нямат къде да учат. Едно дете, когато 
посещава училище, то е значимо за своите приятели, защото се развива. Получавайки нови умения и познания, след време то 
ще може да ги използва. Това се опитва да направи Уницеф. Идеята на инициативата „Община – приятел на детето” е да 
покаже на децата, че те могат да вземат решения, а на възрастните – че тези решения трябва да се изпълняват, разбира 
се, когато са разумни. Уницеф има своя собствена политика – да помага на всички деца- не само на умните, не само на 
бедните, а на всички, които имат нужда.  

Вие правите много за подобряване на материалната база в училищата и за развитието на спорта сред учениците. Скоро 
завърши ремонтът на нашето училище. Имаме вече нова дограма, радиатори, саниране, за което много Ви благодарим. В 
стремежа си към по-доброто, какво  още  можем да очакваме от Вас? 

Това, което в момента се прави и надявам се до края на годината да се изпълни, са няколко нови кабинета във вашето 
училище за деца със специални образователни потребности. Единият е логопедичен кабинет, в който децата ще се учат да 
изговарят правилно думите. Другият кабинет е за ресурсните учители, където те ще обучават допълнително ученици 
например с двигателни проблеми. 

Какво ще пожелаете на учениците от ОУ”Пенчо Славейков”? 

Да продължават да учат в училище „Пенчо Славейков”. Това е училище с традиции, в което директорът, помощник-
директорите и учителите имат какво да дадат на децата. Пожелавам им здраве – на тях и на семействата им. 

5 брой     Февруари 2011   Димитровград 

Нашето училище помага на 
децата от Хаити 

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на 
обединените нации и част от голямото семейство на ООН. 
От 1946 година насам УНИЦЕФ е водеща организация, 
работеща в полза на децата, представена в над 150 страни 
по света. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското 
здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на 
основно образование за всички момичета и момчета, както и 
за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. 
УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на 
отделни лица, фирми, фондации и правителства.  
..../продължава на стр. 4/ 

На 10 февруари в двора на ОУ „П. Славейков” 

тържествено бяха открити два нови кабинета-

ресурсен и логопедичен.Наши гости бяха: Николай 

Нанев-заместник областен управител, Стефан 

Димитров - кмет на община Димитровград, Катя 

Чалъкова - председател на общински съвет 

Димитровград, Веселина Павлитова - старши 

експертпо организация на средното образование в 

регионален инспекторат в Хасково, .../продължава на 

стр. 4/ 



  

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА НАШ УЧЕНИК С НАГРАДА ЗА НАЙ-

ДОБЪР ЧИТАТЕЛ В ОБЩИНАТА 

Третокласникът Митко Ванчев 
спечели престижната награда на 
Градска библиотека ―Пеньо Пенев‖. 
На официалната церемония  лично 
Кметът на общината г-н Стефан 
Димитров връчи на любознателния ни 
съученик приза ―Читател на 2010 

година‖.  

За прочетения внушителен брой книги през изтеклите 
12 месеца Митко получи целогодишен читателски 
абонамент за услугите на ГБ‖Пеньо Пенев‖ и 

художествена литература. 

На тържеството присъства и миналогодишната 
носителка на наградата за най-добър читател – 

шестокласничката Габриела Иванова от нашето училище. 
 

Състезание по английски език “English is what we go” 

се проведе на 8 декември  в ЕГ „Д-р Иван Богоров‖.  

Участваха седмокласници от всички училища в града.  

Най-знаещи и най-добре подготвени  бяха участниците 
от нашето училище  Мирослава Иванова, Емил Петков, 
Яница Данчева, Пламена Иванова и Кирил Делчев от 7 а 

клас. Те заеха 1 място в оспорваната надпревара. 

Сред индивидуалните първенци на 1 място се отличи 
Мирослава. Тя разказа, че добрите резултати са факт 
заради отличната подготовка от страна на 
преподавателката и по английски език г-жа Виолета 
Желязкова. С нея учениците са решавали тестове за 
първия етап на състезанието и са обсъждали своите идеи 
за скечовете, които са измислили за отборното 

представяне във втория кръг. 

Нашите участници са впечатлени от забавните скечове и 
на другите седмокласници, сред които са намерили и 

много нови приятели. 

 

  През месец декември в Димитровград се проведе 
конкурс за коледна суровачка, организиран от ОП 

"Детски младежки 
център" и Историческия 
музей. Участваха 108 
сурвачки. Раздадени 

бяха много награди. 

 В първата възрастова 
група – до 10 г. най-
автентична сурвачка 
изработи Ана Делчева 
от 3 а клас на ОУ 

„Пенчо Славейков‖. 

Награда за най-красива 
с у р в а ч к а  п о л у ч и 
съученикът и Иван 

Делчев. 

 

Наша гордост 

СЛАВЕЙКОВЦИ - НАЙ-ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ 

ПРИНОС ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ 

НАЙ-ДОБРИТЕ МАТЕМАТИЦИ В СЪСТЕЗАНИЯТА 

Близо 260 ученици от 2 до 12 клас  решаваха задачи в 
математическия турнир "Иван Салабашев", провел се на 4 
декември в училище "Пенчо Славейков". Задачите бяха 
еднакви за всички ученици от градовете София, Пловдив, 

Стара Загора, Варна и Габрово. 

От нашето училище на престижното второ място се 
класираха учениците: Оля Атанасова от 2г клас, чийто 
преподавател по математика е г-жа Таня Христова, Анна 
Делчева и Недена Кръстева от 3 а клас с учител Марияна 
Стефанова, възпитаникът на г-жа Милена Русева - 
третокласникът Данаил Димитров и четвъртокласникът на г
-жа Маргарита Тенчева – Стивън Милев. Трето място в 
турнира зае Мартин Сестримски от класа на г-жа Калина 

Нечева. 

А на 11 декември в СОУ‖Любен Каравелов‖ се проведе 
последното за годината математическо състезание, 

наречено Коледно. То беше за деца от 1 до 12 клас.  

На първо място бяха класирани славейковците – Теодор 
Карабелов от 1а  клас с преподавател г-жа Милка 
Запрянова и Иван Кисьов от 3г клас с учител по математика 

г-жа Деля Цветкова. 

На втово място бе отличена отново ученичката на г-жа 

Марияна Стефанова - Анна Делчева от 3 а клас,  

а на трето място се наредиха възпитаниците на г-жа Яна 

Събева, 

 г-жа Петя Йорданова и г-жа Милена Русева – Кристияна 
Иванова от 1в клас, Георги Драганов от 2 а клас и Гергана 

Гочева от 3 в клас. 

Честито на победителите и на техните учители! 

 

А най-малкият от 
класираните на първо 
място в Коледното 
м а т е м а т и ч е с к о 
с ъ с т е з а н и е 
първокласникът от 
н а ш е т о  у ч и л и щ е 

Теодор сподели, че е 
решавал примерни 
тестове,които госпожата 
дала и задачи от 

помагала.Задачите не били трудни.Трябва да направиш проверка 
на задачите,да бъдеш внимателен и добре подготвен,за да 
бъдеш първи. Той пожела на Славейковци „Да бъдат живи и 
здрави, и отличници“. 

Стр. 2 



 

Общински турнир по народна топка за ученици се 
проведе в Димитровград. Целта на инициативата  бе да 
се популяризира играта сред младите хора.  Затова 
турнирът се проведе в различни учебни заведения в 
Димитровград. Право на участие имаха всички ученици 

от 2-ри до 5-ти клас.  

Турнирът  бе организиран на два етапа. Първо се 
състезаваха паралелките от едно училище и до 19 

декември бяха излъчени училищните първенци. 

Тържествено във фоайето на нашето училище бяха 
раздадени златните медали на най-добрите отбори по 

народна топка.  

Сред вторите класове първенец стана отборът на 2 а 
клас с класен ръководител г-жа Петя Йорданова. 
Медалите на развълнуваните второкласници връчи г-жа 
Янка Гьокова – член на Съвета на настоятелите при 

ОУ‖Пенчо Славейков‖. 

На най-добрите състезатели по народна топка от 3 в 
клас с класен ръководител г-жа Милена Русева 
златните отличия  раздаде г-н Христо Цонков – 
организатор ―Спортни дейности‖ в Общината, а на 
победителите от 4г клас с класен ръководител г-жа 
Боряна Тренева – директорът на нашето училище г-жа 

Снежана Ангелова. 

Отборът на 5а клас с класен ръководител г-жа Лидия 
Георгиева получи златните медали от г-н Валери 
Славов – главен експерт в общинската дирекция  
―Социални и хуманитарни дейности‖. Той поздрави най
-добрите състезатели по народна топка и благодари на 
техните учители за добрата организация при 

провеждането на игрите. 

Вторият етап ще срещне на един терен победителите 
от различните училища. Финалните срещи ще се играят 

в спортна зала ―Младост‖. 

Успех на славейковци! 

Традиционните Ученически игри започнаха от 24 
януари в Димитровград и ще продължат до 22 
февруари. В тях ще участват всички 14 общински 

училища. 

Игрите се провеждат в 3 възрастови групи, за 
учениците от V-VІІ,  VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас. Включените 
спортовете за възрастовата група V-VІІ клас са 

баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса,  

 

 

Училище и спорт 

2а клас 3в клас 

5а клас 4г клас 

 

бадминтон, лека атлетика и шахмат. 

Победителите във всяка от тези спортни дисциплини ще 

участват в областните състезания. 

На 24-27.01.2011 г., от 14 ч., в спортна зала „Младост‖ 

се проведе състезание по баскетбол от V-VII клас. 

При момчетата по баскетбол отборът на ОУ ‖Пенчо 
Славейков‖ се класира на първо място, а момичетата 

грабнаха второто място. 

* * * * * 

На 01.02.2011г., в спортна 
зала „Младост‖ се проведе 
състезание по тенис на маса 
от V-VII клас. Отборът ни се 

класира на първо място.  

 

 

* * * * * 

На  02.02.2011г. от 15 часа в ОПДМЦ се проведе 

състезание по шахмат. Отборът ни се класира на ІІ място 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

Най-добрите в 

борбата 

ІV Международен турнир 
по борба свободен стил 
за деца се проведе на 
0 4 . 1 2 . 2 0 1 0  г .  в 
новооткритата зала по 
борба. Близо 230 са 
участниците, сред  които 

отбори от България, Турция, Молдова, Македония и 
Гърция. Учениците от нашето училище Иван Янков от 6 б 
клас и Въчо Спасов от 4 г клас спечелиха златните медали, 

а Васил Живков от 4в клас бе удостоен с бронзов медал.  

 

  Стр. 3 

Капитаните на двата отбора по баскетбол 



 

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА И 

МИЛОСЪРДИЕТО  

На 19 декември се проведе Коледен благотворителен 

базар, организиран от Община Димитровград.  

В него участие взе и нашето училище. Учениците, 
учителите и родителите изработиха коледни венци, 

сурвачки, изрисувани чаши, картички, чорапчета и играчки. 

―Хората, които минаваха, очакваха да купят хубави неща 
за малко пари – разказа педагогическият съветник г-жа Петя 
Иванова. – Трябва от малки да възпитаваме децата в 

благотворителност и милосърдие.‖ 

Събраните от базара средства ще се използват за 

подпомагане на деца в риск. 

  

 

Открит урок на учениците от 5а клас на тема „Коледа – 
празник на надеждата‖ се проведе в ГБ‖Пеньо Пенев‖ на 
16.12.2010 година. Организатори бяха учителите  по БЕЛ г-

жа Мата Минчева и по музика г-н Коста Арнаудов.  

Петокласниците пяха коледни песни и  разказваха за 
древните вярвания в зараждането на светлината от недрата 
на тъмнината и за свързаните с тях християнски представи 
за раждането на Иисус Христос, който е дал слънцето на 

хората и им е показал пътя, по който те да се възвисят. 

След това учениците презентираха обичаите на Бъдни 
вечер и Коледа, които имат за цел осигуряване на здраве и 
благополучие през годината. По време на урока 
присъстващите имаха възможността да видят автентична 
празнична трапеза, бъдник и обичая прекадяване, както  и 
да чуят традиционните  наричания, представени от жени и 

мъже от читалището в село Крум. 

Урокът завърши с драматизация на разказа на Илия Волен 
„Млада Бога‖ и с обявяването на победителите в конкурса за 
коледна картичка и за най-оригинално благопожелание. 
Отличените автори са Венета Иванова и Добромира 

Апостолова. 

 Накрая учениците отправиха своето послание за Коледа: 
Всеки трябва да дари от сърце на някого надежда, защото „ 

за добрия човек пътят е винаги лек!‖ 

 

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ 

На 18 декември тракийците 
в  Д и м и т р о в г р а д  
тържествено отбелязаха 166
- г о д и ш н и н а т а  о т 
рождението на капитан 

Петко войвода. 

Сред участниците  в 
програмата се откроиха 
п е т о к л а с н и ц и т е  о т 
ОУ‖Пенчо Славейков‖ Петя 
Димова  и  Красимир 
Димитров. Те рецитираха 
вдъхн овен о  с т их ове , 
посветени на славния 
български  борец  за 

свобода. 

 

Здраве и самочувствие 

Коледно парти по инициатива на ОП‖Детски и 
младежки център‖ се проведе в „Пайнер‖ на 16 

декември. 

Водещи на внушителното тържество, събрало ученици 
от няколко градски училища, бяха и петокласниците 
Теодор Илиев и Радослав Вълчанов. Те трябваше да 
излязат пред голяма публика, но бързо преодоляха 

вълнението си и се забавляваха истински. 

 

Нашето училище помага на 
децата от Хаити 

.../продължава от стр.1/ 

19 фотографии на 
оператора от БТВ 
И в а н  Ф и л ч е в , 
п о д р е д е н и  в 
димитровградската 
изложбена зала 
"Асен Краешников" 
бяха откупени на 
благотворителната 
изложба "Цвят 
Хаити" на УНИЦЕФ и 

БТВ.  Събраната сума възлиза на 1560 лв., всички 
снимки се продаваха по 80 лв., само две от 
фотографиите бяха с цена 100 лв. Сред първите, които 
купиха фотоси от Хаити бяха председателят на ОбС Катя 

Чалъкова и кметът Стефан Димитров.  

Директорката на нашето училище г-жа Ангелова също 
купи една творба. Тя разказа, че всички картини са били 
много интересни. На тази снимка е изобразено хайтянче 

в профил 

.../продължава от стр.1/ 

Милена Тодева-директор на дирекция Хуманитарни и 
социални дейности, Иванка Цонева-консултант в 
специални училища в Хасково, Валери Славов-главен 
експерт в дирекция Хуманитарни и социални дейности, 
Минка Стоянова-старши експерт в дирекция 
Хуманитарни и социални дейности, Светла Йотова-
директор на ресурсен център,директори на училища и 
детски градини в община Димитровград, членове на 
съвета на настоятелите, родители на деца със социални 

образователни потребности. 

Новите кабинети разполагат с всичко необходимо за  
децата със специални потребности: учебници, музика, 
игри и кътове за почивка. 24 деца ще се обучават тук с 

помощта на опитни преподаватели и специалисти. 

 

ПРАЗНИК НА ПРОТЕГНАТАТА РЪКА  
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ЗА ОБИЧТА КЪМ РИСУВАНЕТО  

Митко Ванчев от 3 а клас обича да 
рисува не само в училище, но и у 
дома. С това свое хоби той 
спечели първо място в общинския 
конкурс за рисунка ―Моят зимен 
град‖. На неговата рисунка е 
изобразена сградата на Общината 
и елхата до нея. Избрал е да ги 

изобрази в своята рисунка, защото за него те са 

най-впечатляващи в целия град.  

   - Много бях щастлив като разбрах, че съм 
спечелил първо място в „Моят зимен град‖- 
с п о д е л и  М и т к о . - 
Получих похвали от 
родителите си, от 
съучениците си и от 
моята учителка Мариана 

Стефанова. 

Р и с у н к а т а  н а 
талантливия ученик бе 
показана на изложба във 
фоайето на Общинската 

администрация.   

 

Хоби 
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ЕЛЕКТПОННА КАПТИЧКА ЗА КОЛЕДА  

За втора поредна 
г од ин а   в 
Димитровград се 
с ъ с т о я 
О б щ и н с к о т о 
състезание по 
информационни 
технологии „е-
К о л е д а ‖  з а 

ученици от V до VІІІ клас. Организатор на 
мероприятието бе Съюзът на математиците в 
България – Секция Димитровград. 59 ученици от 
пети до осми клас от общината твориха 
електронна коледна картичка в компютърните 
кабинети на Професионална гимназия по 
химични и хранителни технологии „Проф. д-р 

Асен Златаров‖.  

Делян Балев от 7 а клас бе удостоен със 
специалната награда.Той разказа, че за 
състезанието се е готвил вкъщи. На картичката 
си е изобразил атмосферата около Светлите 
коледни празници – къщичка, елхи с подаръци 
под тях, обширно синьо небе със звезди и луна, 
снежинки и снежен човек. Седмокласникът 
посъветва своите съученици да обичат 
изкуството и да се занимават с информационни 

технологии.  

Истинското творение е това, което остава във 

времето – обобщава Делян. 

10 НЕЩА ДА ОБИЧАШ УЧИЛИЩЕ 

1.Там са твоите приятели. 

2.Има клюки. Не ти ли е интересно да знаеш всичко за 

учителите и съучениците? 

3.Там най-лесно ще си хванеш гадже. 

4.Абе, все нещо може да ти влезе в главата. 

5.Трябва да мислиш за бъдещето. Без образование закъде 

си? 

6.Ами тръпката да избягаш от час? 

7.Когато не ти е на кеф, винаги можеш да се заядеш с 

някой учител или съученик. 

8.Не обичаш ли да спиш в час? Това е най-слядкият сън. 

9.Ако искаш да се подмажеш на родителите, можеш да 

изкараш някоя и друга хубава оценка. 

10.В училище е весело.  Все пак това са най-хубавите 

години в живота ни. 

ЛЮБИМИ ПЕВЦИ 
Енрике Мигел Иглесиас Прайслер (на 
испански: Enrique Miguel Iglesias Preysler) е 
певец, роден на 8 май 1975г. В Мадрид, 

Испания.  

Иглесиас е син на известния испански 
певец Хулио Иглесиас и филипинската манекенка Исабел 
Прейслер. Има трима братя — Хулио Хосе, Михаел 
Александър и Родриго, както и три сестри — Чабели, Тамара 
и Ана. От години негова партньорка в живота е руската 

тенисистка Анна Курникова, с която живеят в Маями. 

Енрике Иглесиас става известен съвсем млад с албум на 
испански език (Enrique Iglesias, 1995). Този албум е 
изключително успешен и му спечелва награда Грами за най-
добър испански изпълнител . По късно продължава 
кариерата си /с албумите „Vivir“ 1997 (спечелил му 
номинация за American Music Award), „Cosos del Amor“ 1998/ 
и със заглавия на английски /"Enrique" 1999, „Escape“ 2001, 
„Quizas“ 2002/; През 2003 г. издава поредния си англоезичен 
албум озаглавен „7“ с което показва, че това е седмият му 
пореден албум, лансирани в международен мащаб от MTV и 
другите интернационални музикални канали. През 2004 той 
издава албума Bailamos: Greatest Hits. По-късно след кратка 
пауза от три години /в които Енрике твори поредният си 
албум издава албума си „Insomniac“, което в превод от 
английски означава безсънник, през 2008 г. издава албума 
„Uno 95/08“ best album на испански и е петия №1 
испаноезичен албум на звездата. В него са включени както 
хитове от предишните му албуми така и песни написани 
специално за този албум. През ноември 2008 г. Енрике 

издава нов „Greatest Hits — In stores now“  

Участва в редица филми и в сериалите „Двама мъже и 
половина― и „Как се запознах с майка ви―. Печели много 
награди и неведнъж достига първи места в музикалните 
класации. Участва в концерт за кампанията „Да спасим 
света―. Песните, с които е най-добре познат на аудиторията 
са ―Bailamos”, “Hero”, “Do You Know?” „Escape“, „Can you 
hear me“, „Push“, „somebody's me“, „Love to see you cry“, „I 

like it“, „Tonight (I’m loving you) и др. 



ДЕТСКА ТЕЛЕВИЗИЯ 

На 20 ноември се навършиха 21 години от създаването на Конвенцията на ООН за правата на детето. По 
повод тази годишнина в много общини и градове имаше различни прояви, свързани с децата и техните 
права. Кампанията тази година бе под наслов "Всяко дете е важно за нас!" и в нея участваха 13 общини, 
провъзгласени от УНИЦЕФ за "Общини – приятел на детето" В Димитровград децата  вземат участие в 
обществения живот не само чрез издаването на училищни вестници, но и чрез своя  детска телевизия. 
Едни от участниците в нея  са учениците от нашето училище Кристиян Нейков от 5в клас и Надежда  

Николаева от 4г клас.  

На въпроса ни лесно ли се прави телевизия, петокласникът отговори, че е много изморително, защото трябва 
всичко да е точно и му се налага да бърза. Надежда допълва, че най-важно е да бъде спокойна, когато се подготвя за 

предаване. Като виждат, че публиката ги обича и им се възхищава, двамата славейковци се чувстват най-щастливи. 

 

УЧИЛИЩЕТО НА БЪДЕЩЕТО 

Училището на бъдещето 
има външен асансьор; 
кафенета; разположени на 
покрив а ;  ф ут б олн о ; 
волейболно и баскетболно 
игрище с изкуствена трева 
и седалки отстрани и 
специални стени за 
графити. На всеки ученик 
се подарява лаптоп, за да 
си пише домашните и да 

ги изпраща на e-mail-а на учителите си. Има огромен 

вътрешен басейн, сауна и фитнес.  

Защо не и в училище да 

и м а м е  с о б с т в е н 
планетариум? Ще бъде 
хубаво да гледаме звездите 
от училище, а не да ходим в 
градския! Освен това може 
д а  с е  о р г а н и з и р а т 
посещения в свободното 
време. Когато има слънчево 
или лунно затъмнение може 
да го наблюдаваме оттам. 
Нека да има специални 

очила за всяко дете за наблюдаване на тези явления! 
Интересно ще е да в една вечер от седмицата да 
наблюдаваме звездите. Също така това ще ни помогне за 
националната олимпиада по Астрономия. Мисля, че тази идея 

ще хареса на повечето ученици! 

Искам в нашето училище да има изключителна атмосфера - 

рисунки по стените или повече картини, а планетариумът да бъде на 

покрива на сградата. 

Моята идея е в училище да има стая с телескоп, където да 
се провеждат  часовете по човек и природа. Там ще имаме 

извънкласни занимания. 

ШКАФЧЕТА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 

Всяко шкафче ще си има различен ключ или 
код.Там учениците ще си слагат учебниците 
и ще си ги украсяват отвътре и 
отвън.Това ще помогне на 
учениците да не разнасят 

тежките си раници,защото има и малки 
деца,които не могат дори да ги носят.Може би 
шкафчетата ще са в голяма стая или в 
коридорите.Учениците  ще оставят учебниците 
си там, ,а след часовете ще си взимат 
нещата,които им трябват,за да си напишат 

домашните на другия ден.                                       
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Интересно 
ИМАМ ИДЕЯ ЗА ... 

Нашето училище искам  да разполага с 2 физкултурни 
салона – единият, от които напълно обновен и по-голям,  
да се използва след часовете като зала по хореография, 
където репетира танцовият състав на славейковци. 
Другият да бъде модерна и много добре оборудвана 
фитнес зала, в която да  тренират както учениците, така 

и учителите. 

Имам идея за конкурси:  за най–добър, най–
талантлив, най-красив и най-артистичен домашен 
любимец. Тези конкурси да се провеждат в големия 
физкултурен салон на училището или на двора през 

лятото, когато учениците са във вакация.  

ТРЯБВА ЛИ ВЪВ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА 

ДА ИМА АСАНСЬОРИ ЗА ИНВАЛИДИ?  

В нашия клас имаме едно дете с 
увреждания на очите, на краката и на 
едната ръка. Аз виждам, че му е много 
трудно всеки час да слиза и да се изкачва 
по стълбите. Затова мисля, че в училище 

трябвя да има асансьор. Дано и вие да сте на това 

мнение. 

...Моята идея е за плувен 
басейн. Искам  2-3 пъти 
седмично да имаме час по 
плуване.Там ще провеждаме и 
извън- класни тренировки по 

плуване. 

ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 

Меморандум за  сътрудничество  между 
Министерството на образованието, младежта и науката 
и Британски съвет по проект ―Свързващи класни стаи‖ 
бе подписан на 13 януари в София. Това стана в 
присъствието на кмета на общината Стефан Димитров. 
Подпис под документа положиха министър Сергей 
Игнатов и Тони Бъкби, директор на Британския съвет.  
Документът полага основите на дейности по прилагане 
на творчески и културен обмен между български 
училища от Димитровград и Видин и такива от страни 

като Русия, Италия, Израел и Великобритания. 

От нашия град ще участват ученици от пет училища. 

Това са  

ОУ‖Пенчо Славейков‖, ПМГ ―Иван Вазов, ПГХХТ 
―Проф. д-р Асен Златаров‖, ОУ―П. К. Яворов‖ в кв. 
―Изток‖ и ябълковското ОУ ―Васил Левски‖.  
Първата година от реализацията на проекта има чисто 
опознавателен характер. Целта е да бъдат изучени 
културните особености и характерни обичаи на 

отделните страни. 



 

В нашия квартал живее един 
бездомник. Не знам какво му се е 
случило и откъде дойде, но вече 
години наред и в студ, и в пек се 
подслонява в картонената си 
колиба. От сутрин до късно вечерта 
рови из контейнерите за смет, 
събира разни отпадаци, които 
продава в пунктовете за вторични 
суровини и от това живее. Никога 
не е просил, никога не се е молил 
на никого. От няколко месеца 
бездомникът си има другар, едно 
голямо куче. Баща ми казва, че 
било ловно, порода „Барак‖, но 
вероятно остаряло и са го пуснали 
да скита на воля или пък 
собственикът му е починал... Сега 
бездомникът се грижи за неговата 
прехрана. И отново разчита отново 

на контейнерите. 

Чакахме да дойдат баба и дядо за 
Коледа. Излязохме с татко на 
терасата и видяхме, че пред 
картонената барака на бездомника 
гори огън. На дълга пръчка той 
препичаше филии хляб, мажеше ги 
с маргарин и делеше залъците с 
кучето. Стана ми мъчно. И ние не 
сме от богатите, но на трапезата ни 
сърмички с месо, и пържоли и 
плодове. Татко сякаш прочете 
мислите ми. ‖Обади се на 
приятелката си Ани, вика ми той, 
ще съберем какво имаме, ако и тя 
иска и те да отделят нещо... Идете, 
вие сте деца, и нахранете човека и 

кучето му, ей така за здраве...‖ 

Ани и родителите й също се 
зарадваха. Събрахме храната в 
пласмасови кутии. Имаше от 
всичко: парчета коледна питка, 
тиквеник, сърмички, супа с месо, 
плодове, кости за кучето, бутилка 
вино, бутилка безалкохолно. 
П о з д р а в и х м е  б е з д о м н и к а , 
поднесохме му храната и питиетата 
и му пожелахме весело прекарване 
на Коледа... В това време 
църковните камбани биеха в 
очакване на Рождество Христово. 
Бездомникът се просълзи, а кучето 
започна да лае радостно. То беше 
схрускало първите подхвърлени му 

кости. 

Ние си тръгнахме доволни и 
сякаш по-добри. Мислехме си-не са 
ни нужни чудеса, за да пречистим 
душите си,а само малко щедрост, 
малко внимание за нуждаещите се. 

И не само за Коледа... 

Дебора Пенкова Пенева 3а клас  
I място на кокурса “Моята Коледа‖ 
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Творчество 

 

Притихна вечерта 
и съвестта 
се сгушва в нея... 
Снежно уютно е. 
Надежда, вяря и любов сънува 
и още как босия обува... 
Мисълта се развълнува 
и  душите почна да лекува, 
а  едно ухание  на дим от 
топлина танцува 
сред искряща белота 
на света от доброта... 
Съвестта будува, 
докато сънува и дарява ни мечта 
в нощта, когато стават чудеса. 

 

Ренате Майер 
II място на конкурса „Моята Коледа” 

 

Декември е, а няма сняг! 
Ще завали ли пак 
Да  има  весели игри 
И мънички шеги? 
 

Искам пелената бяла 
Да покрий земята цяла. 
Снежния човек да се усмихне 
и никое детенце а не кихне. 
Нищо! Навън е топло засега. 
Коледа очакваме. Ура! 
Скрила се е зимата дълбоко, 
Но аз си казвам “Споко‖. 
 

Ех, очакваме те, бяла зима! 
Пързалки и шейни да има. 
Обичам зимните игри 
В очите радост да блести! 

 

Стелла Динкова Динева-3г клас   
III място на конкурса „Моята Коледа” 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПОЕТЪТ  
НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ ПО ПОВОД 

ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ 
Николай Христозов е роден на 6 

януари 1931 г. в хасковското село 
Раковски, днес Димитровград. 
Завършва гимназия в Хасково и 
българска филология в Софийския 
университет. Бил е учител по 
литература, главен редактор на 
литературните предавания на Радио 
София, зам.-главен редактор на 
списание "Септември", главен 
редактор на списание "Обзор". Бил е и 
първи зам.председател на Съюза на 
българските писатели, председател 
на Координационния съвет "13 века 

България". 
През 1958 г. под редакцията на 

Никола Фурнаджиев издава книга със 
стихове "Първи песни". Следват още 
книги с поезия, сред които "Бдение", 
"Третата планета",  "Ранено 
мълчание", "Сняг в гнездото", "Черна 
кутия", "Вик в есента", няколко 
прозаични книги, сред които "По 
дирята на безследно изчезналите", 
достигнала милионен тираж и 
претворена в телевизионен сериал, 
"Гарнизонното стрелбище", "В 
сянката на планината”. Негови книги 
са преведени в Русия, Полша, Чехия, 
Естония, Украйна и Турция. 
Удостоен е с държавна Димитровска 
награда, три пъти "Наградата на 
София", Наградата "Пеньо Пенев", 
наградата на Съюза на преводачите в 
България, "Златно перо" на Съюза на 
българските журналисти и други 
национални отличия. Почетен 
гражданин е на София, Хасково и 
Димитровград.  За цялостно 
творчество поетът Николай 
Христозов получава  специалната 
награда “Александър Паскалев” от 

Община Хасково за   2006 година. 

 
 
OБИЧАМ ТЕ 
 

Не отминавай никое, 
"обичам те" 
прошепнато от глас, с очи, с мълчание. 
То идва от пустинни разстояния 
и от ранена светлина изтича. 
 

Не отминавай никое "обичам те" , 
защото ако то не те намери, 
вселената от скръб ще потрепери, 
звездите ще помръкнат от обида. 
 

Изостряй своя слух - да го дочуваш,  
със всички свои сетива улавяй 
блуждаещия знак на всеотдайност...  

 

 

С дълга брада и с ботушки 
при играчките се сгушил, 
ей го весел дядо Мраз 
иде, иде тук при нас! 
 

Самолет от ските си направил, 
даже и бензин не е забравил. 
Сложил щеките си за крила, 
малко смелост и добри дела. 
 

Какво от туй, че студ го щипе, 
По нослето, по ушите. 
По врата се лекичко почесъл 
и към нас усмихнат се понесъл. 
 

Хайде всички край елхата 
при трапезата богата 
да го срещнеме със благост, 
че ни носи мир и радост! 

 

Никол Петева Петкова 3а клас  
I място на конкурса „Моята Коледа” 



 

Стр. 8 

На слънцето прилича  
и все към него гледа. 

Що е то? 

На зелено дръвце,  

бяла камбана. 

Що е то? 

Една риба с пет  

ръкава.  
Що е то? 

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 

 

 

 

 

 

Съедини 
точките, като 
следваш 
числата от  
1 до 9. Кое 
животно се 

получава?  

       

      1   Б                       

      2   Ъ                       

        3 Л                       

        4 Г                       

    5     А                       

    6     Р                       

        7 С                       

        8 К                       

        9 И                       

        10 Е                       

        11 З                       

12         И                       

    13     К                       

1. Говорене 
2. Име, което назовава предмети и 

лица 
3. Всички думи в езика 
4. Дума, която означава действие 
5. Наука за езика, която обединява 

морфология и синтаксис 
6. Строители на думата 
7. Думи, близки по значение 

8. Словообразователна морфема 
9. Думи, свързани смислово и 

граматически. 
10. Наука за езика. 
11. Най-малката езикова единица. 
12. Думи с еднакъв звуков състав и 

различно лексикално значение. 

13.Езикова единица за общуване. 

Забавно 


