
Брой 17,  Декември  2015 

8 страници 

СОУ “Свети Константин -  Кирил Философ“ -  Пловдив  

разпространява се безплатно 

   В навечерието сме на един от най-светлите 
християнски празници. Коледа почуква на вратите 
ни. Тя носи със себе си доброта и светлина, вяра и 
надежда за по-добър живот, духовна щедрост и 
любов към ближния.  

  За да приготвим сърцата си за раждането на Божия 
син, ние, ученици и учители от СОУ“Свети Константин
-Кирил Философ“, подготвихме най-напред нашия общ 
дом за големия празник.“Работилничката на Дядо 
Коледа” отвори врати още на 1 декември. Изпод 
сръчните детски ръце се появиха прекрасни творения за 
коледната украса на класните стаи, подготвяни за 
конкурса „Коледна магия“, и за традиционния 
благотворителен Коледен базар.  Най - нетърпеливи и 
най - ентусиазирани се оказаха отново петокласниците, 
а учениците от седмите класове демонстрираха завиден 
опит и старание. С много  сръчност и оригинални идеи 
заявиха своето участие в подготовката и учениците от I 
до IV клас. 

  „Коледа е магия. Коледа е добро“. Под това мото 
преминаха коледните мероприятия в нашето училище. 
А те бяха толкова разнообразни и многобройни! Всяко 
дете искаше да отпразнува Коледа, като се потруди и 
достави радост и вълнение чрез своята изява на себе си 
и на семейството си. 

   Като посланик на нашето училище, на 10 декември 
вокална група „Детелинки“ пренесе коледния дух в 
ЦДГ „Деница”.  Концертът „Весела Коледа” бе 
посрещнат с огромна радост от децата в учебното 
заведение. Но талантливите ни  детелинки не спряха 
дотук – те закриха с концерт и Националната 
конференция „Климатът и аз” на  Национален 
доверителен Еко фонд в хотел Тримонциум.  

  Във връзка със Седмицата на четенето, обявена от 
МОН от 7.12. до 12.12.2015 г., на 11 декември се 
проведе инициативата ”Деца четат на деца”. Ученици от 
3 клас четоха свои любими текстове на 
първокласниците, а ученици от 7 клас развълнуваха 
четвъртокласниците свое лично творчество, посветено 
на Рождеството. 

   На Коледа бе посветено и Коледното 
математическо състезание „Знам и мога” за ученици от 
4 клас, чийто първи кръг се проведе също на 11 

декември. 
   На 15 декември фоайето на II 

етаж в голяма сграда осъмна 
преобразено – прекрасните зимни, 
коледни рисунки от изложбата  
„Бяла Коледа” накараха всеки да се 
спре при тях и да помечтае. В  
същия ден се проведе и вторият 
кръг на Коледното математическо 
състезание за 4 клас по отбори в 
голямата зала.  Денят завърши с 
фолклорния празник „Да 
посрещнем Рождество” на IIIб клас 
с участието на  вокална група 
„Детелинки”.  

Коледните инициативи 
продължиха и в следващите дни. 
На 16.12.2015 г. бе първото 
представление на спектакъла 
„Василиса Прекрасна“, подготвено 
от малките актьори на 
ТС“Мелпомена“ и  коледното 
тържество „Бъдни вечер и Коледа” 
на учениците от Iб клас. Следваха 
още две представления на 
„Василиса Прекрасна“ на 
21.12.2015 г.  и на 22.12.2015 г.   

С литературно четене 
„Предколедни вълнения” на 
учениците от IVв клас пред гостите 
от четвърта група на ЦДГ “Деница” 
започна 17.12.2015 г. Следваха 
празнична вечер „Учим и се 
забавляваме” на ученици от IVг и  
IVв клас и коледно тържество 
„Бъдни вечер и Коледа” на 
учениците от Iа клас. 

  На 18.12.2015 г. с коледно 
тържество „Бъдни вечер и Коледа” 
отбелязаха празника и учениците от 
Iв  клас. 

Дългоочакваният Коледен базар 
се откри във фоайето на голяма 

сграда на 21.12.2015г. с участието 
отново на вокална група 
„Детелинки”. На откриването бяха 
наградени и победителите в  
конкурса „Коледна  магия”за най-
добре украсена класна стая.  

Следваха коледно четене  
„Духът на Коледа” на ученици от 
IVа клас и коледно тържество 
„Бъдни вечер и Коледа” на 
учениците от Iв  клас. 

Сред толкова много инициативи 
всеки ученик, учител и родител 

От “Работилничката на Дядо Коледа” 

намери своето място и успя да изживее своя 
коледен миг на положителни емоции. И нека 
днес, докоснати вече от магията на Коледа, 
да сведем глави и се помолим тихо и 
смирено за мир и любов не само в душите 
ни, но и в  света около нас, за да могат да 
растат децата ни щастливи и спокойни, 
вперили поглед, пълен с надежда, към 
утрешния ден. 

Честита Коледа, скъпи ученици, учители, 
родители! Носете я в сърцата си през цялата 
година, за да бъде светъл пътя Ви!  

С пожелание за здраве, щастливи 
мигове и топлина в душата: екипът на 

вестнк “Училищен свят” 

 ВГ “Детелинки” в ЦДГ “Деница” 
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 ул. “ Г. Кондолов” 44 а 
Пловдив 

Тел:  032  692  517 
          032  692  519 

Е-mail: sou_kkfilosof@abv.bg 
             u_world@abv.bg 

Над броя работиха: Анна - Мария Перули, 10а клас    Вили Русавова, 10а клас    Али Велият, 10а клас 

                                               София Васева, 7а клас    Анна Теодосиева, 7а клас   Соня Диева, 7а клас   
       Симона Узунова, 5б клас    Емилия Фурнаджиева, 5б клас   
       Никол Филипова, 5в клас     Мина-Василена Минкова, 5вклас  

Ръководители: Мариана Дербатова, Мая Анастасова 

„Звезда Витлеемска на света обажда, 

Бъдни вечер днес е, Бог Иисус се ражда...“ 

За прославата, за радостта от Рождество , 

сме подготвили и тържество. 

На 16.12.2015г. от 18 часа в залата на СОУ 
"Свети Константин - Кирил Философ" 
учениците от 1б клас представиха своята първа 
театрална постановка "Иде Рождество...". 

Само преди три месеца, прекрачвайки 
прага на родното училище, те дадоха заявка  за 
изява пред публика. Подготовката им започна 
месец по-рано, изучавайки българските 
традиции за Бъдни вечер и Коледа. Научиха 
как символите на празника се претворяват в 
бъднуването. В часовете по извънкласна 
дейност"Религия - Православие" се 
запознаха и с  библейското значение на 
празника. Така, събрани в едно - история и 
традиции - претвориха на сцената . 

Тържеството бе приветствано Борислав 
Илчев -кмет на район "Южен", Е.Михайлов и 

Чудесата наистина се случват на Коледа. Това доказаха малките театрали от ТС 
”Мелпомена” със своето първо представление на спектакъла „Василиса 
Прекрасна”, който подготвяха няколко месеца.  

Под ръководството на г-жа Альона Пейкова и госпожа Мая Анастасова се 
раждаха сцена по сцена, които разкриваха артистичните способности на ученици 
от четвърти, пети и шести клас при СОУ”Свети Константин-Кирил Философ”. 
Бавно и последователно те усвояваха актьорската реч и сценичното поведение и се 
превъплъщаваха постепенно в образите на своите герои. С огромна радост и 
нетърпение те подготвиха своите костюми и чакаха мига, в който ще бъде 
представен спектакълът пред публика.  

И ето че този миг настъпи на 16 декември 2015 г. Първите зрители, които 

      Под този надслов на 15 декември в 
залата на голяма сграда  се събраха 
учениците от 3б клас и децата от Вокална 
група „Детелинки” и подариха на своите 
родители един прекрасен Коледен концерт. 
Освен,  че разказаха   за Рождество 
Христово, те показаха каква е традицията 
по посрещане на Бъдни вечер и Коледа.  
Посланието, което отправиха,  бе да 
оставим сърцата си отворени не само в 
навечерието на този най-светъл празник, а  
всеки ден от идващата година да бъде едно 
малко коледно чудо, изпълнено с 

съпреживяха вълненията на малките ни 
театрали, бяха учениците от третите и 
четвъртите класове. Бурните им 
аплодисменти бяха доказателство за 
добре свършената работа на 
ТС”Мелпомена”. Щастливите усмивки по 
лицата на актьорите и техните 
ръководители изразиха тяхното 
удовлетворение от това, че бяха 
докоснали с изпълнението си своята 
публика. 

С пожеланието всички да почувстват  
силата на човешката любов и 
благодарност, на духовната щедрост 
приключи първото представление на 
спектакъла. За всички останали ученици 
ще бъдат изнесени още две 
представления – на 21 декември 2015г. от 
14.00ч. и на 22 декември 2015г. от 18.00 
часа.  

Желаем на всички весели празници и 
много коледно настроение! 

Мая Анастасова, сценарист на 
постановката 

вдъхновение, доброта и много 
обич.  

Малките таланти с песни и 
танци  показаха как от 
традиците на миналото 
вървим напред към бъдещето 
с божествената вяра в това да 
бъдем по-добри и да правим 
света  все по-съвършен!  

Красимира Йорданова, 
класен ръководител на  

3б клас 

още 3 сътрудници на Културно - 
Просветния отдел на Пловдивска 
Света Митрополия.  

За своята първа творческа изява 
родителите изненадаха първолаците 
с подаръци,което допринесе за 
емоионалния завършек  на вечерта.  

Десислава Кръстева, класен 
ръководител на 1б клас 
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В рамките на 
Националната седмица 
на четенето, под 
егидата на МОН и във 
връзка с Училищния 
план за насърчаване на 
грамотността, на 11 
декември учениците от 
3б клас влязоха в 
ролята на читатели – 
наставници.  

Те посетиха малките 
си приятели от 1б клас и 
с голямо въодушевление 
им прочетоха епизоди от 
любими произведения. 

В подкрепа на инициативата “Деца четат на 
деца“, посветена на Седмица на детската 
книга , на 11.12.2015г. ученички от седми ”Б” 
клас с радост отделиха време, което прекараха  
в  четене на свое лично творчества на 

четвъртокласниците. По -
малките деца с изключителен 
интерес следяха вълнуващите 
разкази, есета и стихотворения, 
в които оживя най-светлия и 
чакан зимен празник в годината  
- Рождество Христово. 
Творбите, изпълнени с чувство 
за топлота и щастие, просълзиха  
слушателите с искрените 
чувства и преживявания на 
героите и със сюжети,  
показващи, че на Коледа 
наистина се случват чудеса.   

Развълнуваните 
четвъртокласници не 
пропуснаха да поздравят по-
големите с  няколко прекрасни 

В духа на предстоящите обичаи по 
празнуване на Коледа и връщането на децата 
към традициите на българския народ, водени 
от желанието да си изявят уменията за 
изразително  четене,  учениците от 3б клас си 
направиха една необичайна литературна 
седянка.  

Седнали под формата на кръг във 
физкултурния салон, те споделиха  любимите 
си коледни произведения и част от лично 
творчество.  Различната атмосфера вдъхнови 
децата и те за пореден път установиха, че 
четенето с приятели е забавно приключение! 

Красимира Йорданова,  
класен ръководител на 3б клас 

За проявеното старание и 
артистичност бяха силно 
аплодирани.  

Малките слушатели 
обещаха, че щом се 
научат да четат ще 
върнат визитата на 
третокласниците.  

Посещението 
премина изключително 
емоционално за децата, 
постигайки основната 
цел на кампанията - 
повишаване на 
грамотността и интереса 
към четенето. 

Красимира Йорданова, 
класен р - тел на 3б клас  

коледни песни.  
С коледно настроение и 

готови да дарят радост на 
другите, учениците от седми 
“Б” клас изготвиха табло 
“Десет причини защо да 
четем“ и с радост го подариха 
на 4 -ти “А” клас.  Те им 
пожелаха  да намерят поне 
една своя причина, за да четат 
книги, както и да бъдат 
духовно щедри през цялата 
година, а не само по Коледа.  
Защото няма нищо по-ценно 
от  знанието, човешката 
доброта и съпричастност. 

Весели празници! 
Мария Пелтекова, 7б клас 
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На 2 декември 2015 г.  СОУ „Свети 
Константин – Кирил Философ“ със 
съдействието на Национален 
Доверителен Екофонд  организира  
изложба на тема „Климатът и аз“, във 
фоайето на втория етаж на нашето 
училище. 

В сформирането на изложбата 
участваха учениците от IX и X клас с 
ръководител г-жа Бояна Стоилова, 
учениците от СИП Изобразително 
изкуство с ръководител Екатерина Янева 
и вокална група „Детелинки“ с 
ръководител Румяна Авуска. 

Участниците  подготвиха табла, 
информиращи за проблемите на климата 
(глобално затопляне, замърсяване на 
въздуха, топенето на ледниците...) и 

Във връзка с Международния ден за 
борба с „Чумта на века” – СПИН, 
учениците от 9 и 10 клас проявиха 
съпричастност към болните и заразени с 
HIV вирус, като  раздадоха на 
съучениците си червени лентички и 
информационни, и предпазни материали 
на 1 декември.  

На 2 декември в часа по Биология и 
здравно образувание изслушаха лекция 
изнесена от доброволци на Български 
Младежки Червен Кръст (БМЧК) и 
активно участваха в обсъждането на 
проблема, а именно: 

красиви рисунки 
(природни пейзажи), с цел 
информиране  за 
проблемите с климата и 
стремеж за опазване на 
околната среда.  

От 11.12 изложбата е 
преместена в 
конферентната зала на 
хотел Тримонциум, където 
на 15.12.2015 се проведе 
заключителна 
конференция на 
Национален Доверителен 
Екофонд , разглеждаща  
въпроси, засягащи 
опазването на околната 
среда. 

Али Велият, 10а клас 

1. Възраждане и история на 
болестта. 

2. Начини на заразяване и 
предпазни средства 

3.Статистика за заразените 
и носители на вируса в 
световен мащаб и в частност в 
нашата страна. 

Инициативата бе на Даниел 
Георгиев от  10а клас, който е 
доброволен сътрудник на  
Българския Младежки Червен 
Кръст. 

Али Велият, 10а клас 
 

       Заключителна конференция на 
Националния доверителен 
екофонд (НДЕФ) по проект, 
финансиран от Федералното 
министерство на околната среда, 
опазването на природата, 
строителството и ядрената 
безопасност на Република 
Германия "Публична 
информираност за изменението на 

климата" се състоя на 15 декември, тази година. 
Целта на конференцията  беше да се обсъдят подходите и моделите на 

бъдещи образователни програми за климата, насочени към деца и 
младежи. 

 Участници в конференцията бяха експерти от България и Германия по 
образователни програми за климатичните промени, неправителствени 
организации, представители на учебните заведения, участници в проекта
(детски градини и училища, с които НДЕФ има успешно реализирани 
проекти за подобряване на енергийната ефективност в рамките на 
Националната схема за зелени инвестиции, в общините Ямбол, Бургас, 

Павел Баня и Пловдив ), социолози, 
психолози, педагози, представители на 
министерствата на околната среда и водите и 
министерството на образованието.  

Пловдив беше представен от нашето 
училище в лицето на г-жа Екатерина Янева, 
съорганизатор на изложбата, г-жа Бояна 
Стоилова, учител по география и икономика, 
съорганизатор на изложбата и г-жа Иванка 
Огнянова, помощник директор учебна 
дейности координатор на дейностите между 
НДЕФ и нашето училище. 

По време на дискусията беше представена 
презентацията на Мими Калканова от 11а 
клас на тема “Глобалното затопляне”. 

Конференцията беше закрита с участието 
на ВГ “Детелинки”, с ръководител г-жа 
Румяна Авуска. 

Бояна Стоилова, учител по география и 
икономика 



Вайа Паралингова, 5а клас 
Адрианна Пашова, 1а клас 
Божидар Рангелов, 3б клас 
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21- ноември - Въведение Богородично е един от 
големите вселенски празници. Чества се като Ден на 
християнското семейство и православната младеж. 
Значението на това посвещение е да се изтъкне 
семейството като основен фактор за  
възпитаването на християнски добродетели: вяра, 
благочестие, почит и уважение към родителите. 
Семейството е  призвано да обгражда децата с 
разбиране, търпение и много любов.     

С  вдъхновение и много радост учениците от СОУ 
„Свети Константин - Кирил Философ” участваха в 
конкурс, посветен на големия празник. Чрез творбите си 
– стихотворения, разказчета, есета и  рисунки, те 
изразиха чувствата и вълненията си, показаха за пореден 
път умения и много талант.  

      

Успешно приключи конкурса, организиран с 
благословението на Негово Високопреосвещенство 
Пловдивския митрополит Николай, за рисунка, есе и 
стихотворение, посветени на големия християнски 

празник Въведение Богородично - 
21 ноември, който е и Ден на 
православната християнска 
младеж и семейство. Стотици 
творби на млади християни бяха 
изпратени от всички краища на 
страната. 

На 19 ноември в храм „Св. 
Петка” в град Пловдив, с 

благословението на Негово 
Високопреосвещенство 
Пловдивския митрополит 
Николай, Знеполският епископ 
Арсений - викарий на 
Пловдивския митрополит, 
прочете молитва за 
благопреуспяване и за 
нравственото възрастване на 
децата. Той приветства с 
духовно щастие и радост 
талантливите деца от цяла 
България, които в конкурса 
показаха своите умения, талант, 
дарби, с които Бог ги е дарил. 

Малката ученичка Адрианна 
Пашова - Іа клас, СОУ „Св. 
Константин Кирил Философ” - 
гр.Пловдив е на трето място за 
есе в първа възрастова група. А  
Вайа Паралингова Vв клас – 
трето място в категорията за 
рисунка сред учениците V – VІІІ 
клас. 

Част от творбите можете да 
видите в рубриката “Лично 
творчество”. 

Поздравления за нашите 
талантливи участници! На 
наградените - Честито! 

Красимира Йорданова 

Любовта към родния език на учениците от 
СОУ“Св.Константин-Кирил Философ“ отново 
пожъна плодородна жътва.   

През месец ноември, в  проведения първи 
предварителен кръг на националното 
състезание по БЕЛ „Стъпала на знанието“  
премериха сили 39 наши възпитаници от  5 
до 7 клас. За наша радост и гордост,  11 от тях 
успяха да постигнат максимален резултат – 
от 46 до 50 точки, а на 12 от тях не достигнаха 
само няколко точки за постигане на 
посочения максимум.  

Достойното представяне на нашите 
участници се базира изцяло на сериозната им 
подготовка и тяхната допълнителна работа 
по предмета. По този начин успешно 
изкачиха половината стъпала към финалното 
състезание на конкурса следните ученици:  
Яница Ангелова , Елена Николова, Биляна 
Брадистилова  и  Цветан Вълчинов от  5 клас,  
Павел Николов от 6 клас и Анна-Мария 
Василева, Ралица Борисова, Мария 
Пелтекова, Синтия Бошнакова, Оля Боянова 
и Глория Господинова от 7 клас. 

Следващият предварителен кръг ще се 
проведе през месец  февруари. А дотогава 
нека пожелаем на нашите състезатели да 
бъдат любознателни и упорити и все така да 
продължат да ни радват с успехите си!  

Мая Анастасова, учител по БЕЛ 

Посланици на 
училищната 
библиотека 
бяха  
учениците от 
3б  клас. Те 
подготовиха 
и връчиха на 

библиотекарката - г-жа Надя Велинова 
- два списъка с книги: един с 
изучавани  по извънкласно четене в 
трети клас и друг –  с предпочитаните 
от тях заглавия, с  които те самите 
препоръчват да се допълни 
училищният библиотечен фонд.  

Децата с огромен интерес и 
любопитство  изслушаха беседата  на г
-жа Велинова и след това  проекта  за 
любими писатели, подготвен от 
съученичката им  Април Мендева.  С 
голямо вълнение се втурнаха да си 
избират книжка, която да занесат у 
дома. „Не знам за вас, но на мен  в 
библиотеката ми е  много приятно, а 
когато ми купят или подарят нова 
книга, изпитвам едно такова приятно 
чувство на радост...” – това сподели 
един от малките читатели. 

Забавлението продължи с 
посещение на новия компютърен 
кабинет, където децата се впуснаха в 
приключенията на образователните 

игри.  
И книгата, и компютърът са 

необходими на съвременните 
деца. Книгата дава култура, 
компютърът - информация. И с 
книгата, и с компютъра  децата 
се учат, забавляват, играят, 
растат.  

Красимира Йорданова, 
класен ръководител на 3б клас  
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 На 22.10.2015 г. в зала 
“Строител” се проведе 
състезание по подвижни 
игри, част от 
националната верига 
“Спортни звездички”. 

Нашето училище  се 
представи със сборен отбор от 
четвъртокласници, който се 
състоеше от пет момичета и 
пет момчета.  

Всички състезатели 
успешно преминаха  
дисциплините: скачане на 
въже, въртене на обръч, точен 
шут, коремни преси, клякания, 

На 10.11.2015 г. във видеозалата в 
училище се проведе урок - презентация, 
съвместно със сдружение "Зелени Балкани", 
със съдействието на Даниел Георгиев от 10 
клас, който е и доброволец към фондацията и 
редовeн участник в дейността сдружението. 
Темата на презентацията беше  "Делфините. 
Гражданска подкрепа за китоподобните в 
България", финансирана в рамките на 
програма BG03 в България по финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014г., и бе представена 
пред учениците от 8б и 12a  клас.  

Учениците с интерес се 
запознаха с информация от 
наблюденията на тези видове 
бозайници и създаването на 
национална база данни, 
което е изключително важно 
за запълване на научната 
празнота и основа за 
набелязване на конкретни 
мерки за опазване на 
морските бозайници.  

Ани Велинова, учител по 
химия и ООС 

хвърляне на топка в цел. 
В отборната надпревара 

слалом за време нашите 
момичета и момчета се 
представиха отлично, 
постигайки второ време. В 
надпреварата за елиминиране 
от групата на четирите 
финалисти, малка грешка на 
старта ни лиши от медал. 

Отборът завоюва грамота и 
купа за IV –то място. 

Участници и родители се 
забавляваха много на този 
хубав и добре организиран 
спортен празник. 

Георги Георгиев,  
учител по  ФВС 

На 3.11.2015г. след учебните 
занятия, по инициативата на 
Доротея от  Хª клас и г-жа 
Стоилова, учениците от Хª клас 
посетихме изложба на екзотични 
папагали, която се проведе в 
комплекс „Форум“ Тракия. 

Тази изложба предостави 
възможността на посетителите от 
близо да видят над 20 вида 
екзотични папагали. Сред тях има 
редки и застрашени от изчезване 
видове-пример за това са папагал 
от вида Гуаруба или „Златен 
папагал“, няколко вида Ара, 
Какаду... 

Декорацията на самата зала, в 
която се проведе изложбата, 
поражда усещане за истинска 
джунгла. 

Папагалите не са в клетки, а 
свободно поставени. Пред всеки 
папагал стои бланка, която дава 
информация относно вида, 
местоживеенето на съответния 
вид, популацията... 
Специалистите дават 
допълнителна информация, 
правят изпълнения с някои 
папагали (акробатични номера, 
танци), а някои от учениците 
имаха желанието и  възможността 
да ги докоснат и погалят. 

Посещението на изложбата 
даде възможност на  нашия  клас 
да се учи извън класната стая  и 
резултатът от това е, че всички 
ученици останахме доволни от 
изживяното. 

Али Велият, 10а клас 

 
Представителният отбор по футбол на нашето училище 

взе участие в провелия се турнир от програмата на 
Ученическите игри.  

В първата среща играхме с отбора на СОУ “Симон 
Боливар”. Победата с 6:1 даде увереност на момчетата, че 
тази година можем да се борим за призовите места. Във 
втория мач срещу ОУ “Княз Александър I” победата с 1: 0 
беше трудна , но сладка.  

По силата на жребия в третата среща се изправихме срещу 

фаворитите от СОУ “Климент Охридски”, а всъщност, това е 
отборът на ФК “Ботев” за тази възрастова група. Получи се 
мач, достоен за финал. Нашият отбор показа добра 
организация на игра в защита, а няколко добри извеждащи 
подавания за жалост не бяха използвани от нападателите. 
Получихме един малко случаен гол в първото полувреме и 
един гол от далечен удар през второто. Така загубихме 
почетно с 2: 0, но показахме характер и потенциал.  

Завършихме турнира с голова разлика 7 : 3 в наша полза, 
което ни отреди 3 –то  място. 

Сега очакваме организаторите да ни съобщят кога ще ни 
бъде връчена наградата за завоюваната позиция. 

Очакваме с нетърпение следващия футболен турнир, за да 
потвърдим добрата си форма и да се поздравим с нови успехи.  

Георги Георгиев, учител по ФВС 
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Следва на стр. 5  

 Р еших да напиша есе след часа по 
религия, в който нашата учителка 
подробно ни разказа за детските 
години на Мария.  

Единият въпрос, който ми хрумна, бе защо 
Мария едва тригодишна влиза в храма и остава там 
цели дванадесет години. Не е ли била твърде 
малка? 

Но още с първите си стъпки Мария изкачила 
съвсем сама всички стъпала на храма толкова лесно 
и бързо, че всички се учудили. Освен това 
първосвещеникът я въвел в светилището с Десетте 
Божи заповеди, където никой не бил допускан 
преди това. Това се възпиело като знак, че Мария 
била избрана и много специална. 

 Мария била възпитавана от по-големите 
момичета, усърдно се трудела и постоянно се 
молела. И с всяка година, която прекарвала в 
храма, вярата й в Бог укрепвала и ставала по-
силна. И накрая, когато станала на петнадесет 
години, Мария била готова. Готова да се изправи 
пред всички препятствия и трудности, които я 

очаквали. Тя не изпитвала 
страх, защото била приела 
Бог в сърцето си. 

Трябва ли ние, децата, да 
последваме примера на 
Мария? Още от малки да 
започнем да ходим в 
Христовия дом – религиозния 
храм? Аз смятам, че е твърде 
необходимо това. Особено в 
днешното време, когато все 
по-често човек губи пътя си. 
Ако от малки обърнем поглед 
към Бог, ние ще станем по-
добри, по-силни, ще забравим 
всеки страх. А вярата в Бог 
ще ни помага във всички 
трудни моменти от нашия 
живот. 

Следващото нещо, което 
ми направи впечатление, бе, 
че влизането на Мария в 

храма е било толкова 
празнично  и тържествено. В 
р ъ ц е т е  н а  в с и ч к и 
присъстващи горели свещи. 
Родителите на Мария се 
радвали, въпреки че се 
разделяли с единствената си 
дъщеря. Радвали се, защото 
я предавали в ръцете на 
Бог. А какво по-сигурно от 
това Бог да бъде с детето 
им?! 

Този свят ден е Денят на 
християнското семейство, в 
който нашите родители 
трябва да последват 
дадения пример - да ни 
заведат в Божия храм, да ни 
покажат колко сме важни и 
специални за тях и колко 
много ни обичат.  Защото от 
вярата и любовта започва 
всичко добро. Те са основите 
на всяко християнско 
семейство.  

Адрианна Пашова, 1а клас 

Ива Ленгерова, 3б клас 

Росица Петкова, 3б клас 
 

Да бъдат майките  благословени 
във този светъл ноемврийски ден! 
И нека всички ний да сме засмени,  
духовен дар пред тях да поднесем! 

 
Бащите си закрилници да не забравим - 
на майките във ден и нощ помагат  те. 

Нека добрините им да не оставим, 
да ги възнаградим с любов, дете! 

 
Детето - скромно, кротко, мило - 

обича ги със цялото си мъничко сърце. 
Почита ги смирено, отнася се учтиво - 

на празника целува им ръце! 

Април Мендева, 3б клас 

Бях твърде доволна и щастлива – 
получих мечтаните подаръци и 
посрещнах и тази Коледа със 
семейството си. Какво по-хубаво от 
това? Сега просто беше време да поспя, а 
утре щях да се похваля на приятелките 
си с новите придобивки. 

Облякох си топлата пижама и си 
легнах. Затворих очи и усетих, че 
веднага започнах да се унасям...  

Изведнъж нещо ме стресна – беше 
някакъв шум откъм хола. Отметнах 
завивката, изправих се, нахлузих 
пантофите си и забързах нататък. 
Отворих вратата и нещо блещукащо, 
намиращо се под елхата, привлече 
погледа ми. Приближих се със затаен 
дъх. Беше нещо или някой... Но когато то 
ме забеляза, изхвръкна през прозореца 
по-бързо и от светкавица – явно се бе 
уплашило от мен. Реших да го последвам 
навън. Беше ми страшно любопитно. 

Нагазих в снега – усетих, че 
пантофите ми на зайчета, започнаха да се 
мокрят, но продължих напред. Сега вече 
различавах светлинката – беше малка 
звездичка. Тя се насочи зад къщата. 
Видях, че там я чакаше голяма шейна. 
Звездичката скочи в нея и  светлинката ѝ 

изчезна. Не помислих нито за миг и 
хоп – след нея. За моя голяма 
изненада, шейната потегли. 
Първоначално полека, но после се 
стрелна със скоростта на светлината. 

Около мене беше пълен мрак. 
Само в далечината струеше някаква 
светлина. От страх пред неизвестното 
аз затворих очи. Когато все пак ги 
отворих... О, чудо! Бях попаднала в 
някаква приказна страна! 

По белия снежен килим наоколо 
се разхождаха малки човечета. Всяко 
от тях работеше неуморно – едно 
хранеше еленчетата, друго правеше 
пухчета за палтенца от снежинки. Все 
интересни занимания. 

Неочаквано пред мен отново 
изскочи звездичката, която бях 
проследила дотук. Тя влезе в един 
червен хангар и аз я последвах. 
Въпреки че отвън той изглеждаше 
голям, отвътре наистина  беше 
огромен. Край мен се стрелкаха във 
всички посоки елфчета със специални 
малки, шарени костюмчета. А изпод 
сръчните им ръце се появяваха 
различни играчки -  кукли, моторчета, 
роботи... 

Не исках да бъда открита, затова 
се скрих зад едно еленче с червено 
носле, което изглеждаше досущ като 
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 -  Ей, имаш гостенин! Ставай! – Гус се опитваше да ме събуди. 
Отворих едното си око, после и другото. 
- Кой малоумник е дошъл по това време? Пет сутринта е! – казах, 

прозявайки се и се запътих към хола на долния етаж. А там ме 
очакваше Иван.  

- Здрасти! Тъй като споделям с теб чина, ме пратиха да ти предам, 
че сме във ваканция за две седмици. Е, сега чао! -  свършил си беше 
вече работата, затова се обърна, излезе и затръшна вратата. 

Почудих се какво щях да правя в тая скука, наречена ваканция. 
Въображението не ми помогна. Тръшнах се на дивана, кръстосах 
крака и се нагласих да изпадна в дива меланхолия. Гус седна до мен, 
започна да почиства лапите си. Струваше ми се, че това щеше да 
продължи цяла вечност. Но тънкият му глас ме спаси. 

-  Да отидем на море – предложи котаракът. 
-  Ами…Никога не съм ходила на море… - измрънках аз. 
- Тогава стягай багажа, заминаваме още утре! 
Гус се развълнува истински. 
- Аз не зная какво ни трябва… 
Наистина не знаех. 
- Необходими са ти бански, хавлии, плажно масло, плажен чадър и 

храна. А, и джапанки, и плажна чанта, и ... дрехи за мен. 
-  А къде ще отседнем? – попитах аз. 
-  Родителите ми имат вила в Тозопола – отговори той, като 

приключи с тоалета си. 
- Чакай, нямаме голяма част от нещата, които изреди преди малко. 

Ще трябва да отидем до селото.  
-  Ами да тръгваме тогава! – предложи Гус.  
И бавно се завлачихме към селцето... Имах чувството, че никога 

нямаше да стигнем. 
Е, не бях права – стигнахме най-сетне. Веднага забелязахме, че 

училището наистина бе затворено. Запътихме се към магазина. 
-  Здравейте, какво ще желаете? – попита усмихнато девойката зад 

щанда.  

Втренчих се в обиците й. Бяха страхотни – 
пъстри, с поклащащи се папагалчета. Тя ме гледаше 
с недоумение. Сетих се защо бяхме тук. 

-  Имате ли плажни аксесоари? – на въпроса с 
въпрос. 

Продавачата кимна утвърдително и на лицето й 
цъфна усмивка. После посочи някъде из магазина. 

-  В последната зала са.  
Ние с Гус се запътихме натам. И наистина 

имаше цяла зала, пълна само с плажни артикули. Аз 
се влюбих в един черен бански. Гус също заложи на 
черното.  Взехме си жълти кърпи и голяма чанта на 
синьо-бели райета с надпис „Chalkidiki greek cats” и 
нарисувани котки. Плажният чадър беше оранжев. 
Гус не издържа и си купи още черна тениска и 
джинси.  

Накрая се оказа, че сме заформили доста голяма 
сума, но Гус извади една стотачка от джоба си и я 
подаде на продавачката. Аз бях силно изумена и 
започнах да го разпитвам веднага щом излезнахме 
от магазина. 

-  Откъде имаш толкова пари?  
-  Виж … трябва да ти кажа нещо – отвърна Гус. 
-  Казвай! –  бях нервна. 
-  Аз…, ами аз съм син на най-богатата котка в 

света. 
Гледах го със зяпнала уста. 
-  Тогава…защо избра мен за собственик? 
-  Исках истински човек…,онези хора щяха да ме 

глезят… - тъжно отвърна той.  
-  С колко пари общо разполагате? – попитах. 
-  Някъде около 15 милиарда… – отново зяпнах 

насреща му. - Сега се сетих, може да идем в 
курортното селище „Санта Марина”. Искаш ли? 

-  Разбира се! - казах и го подканих да тръгваме 
да се връщаме в дървото.  

Вероятно сме изглеждали странно – момиче и 
ходещ на две задни лапи котарак, облечен в широка 
тениска и обут с джинси.  

     (следва продължение) 

от Валентина Динчева 
- VІІ глава - 

ПОДГОТОВКА ЗА ПОЧИВКА 

Когато птичките си идват от топлите 
страни, започват  неуморно да 
чуруликат и да композират музика. 
Набръчканите и увяхнали цветя си 
сменят листенцата с нови, по-шарени и 
здрави. А дърветата,  за да не останат по
-назад, карат короната си да зеленее все 
по-бързо и по- бързо. Настъпва 
Пролетта... 

Когато житата започват да се 
позлатяват, а щом погледнеш към 
морето, купища хора се пекат или 
плуват в чистата вода под изгарящо 
красиво и лазурно небе, разбираш, че 

това е Лятото... 
Самотната и мъдра Есен 

нетърпеливо чака своя ред. Растенията 
сменят своите цветове с топли и 
приятни за окото. Животните се 
приготвят за зимен сън. Птичките 
отлитат на юг. А вятърът все едно 
напада добре очертания хоризонт. 

Нашата красива и леко люта Зима 
пак дойде. Отново  се чуват безброй 
малки детски звънчета, които си играят 
радостно със снежни топки. А през това 
време Коледата чука на празничната 
врата и казва: „Весела Коледа и Честита 
Нова година!”              

Божидар Рангелов, 3б клас 

Моята Коледа пристига сега –  
тиха, снежна, красива е тя. 

Сняг се сипе по земята  
и огрява личицата. 

А Дядо Коледа с шейната 
е тръгнал към децата. 

През комина той се спуска 
и с усмивка на лице 

пийва си от моето млекце. 
Под елхата той застава 

и подаръци дарява. 
После литва през комина. 

Догодина, до амина! 

Яница Ангелова , 5а клас 

истинско. Но то не беше играчка – 
разбрах това, след като то се размърда, 
като ме забеляза, и ми облиза лицето. На 
червената панделка, която опасваше 
врата му като шал, пишеше „Рудолф“ – 
явно това беше името му. 

Изведнъж около нас се разнесе силен 
глас, който призоваваше всички 
дребосъчета да го последват. Рудолф 
също тръгна натам. Останах сама. Какво 
щях да правя сега? 

Огледах се наоколо. Забелязах една 
червена врата с камбани. Изглеждаше 
приветлива. Натиснах бравата, вратата 
проскърца и се озовах в малка къщичка, 
насред която бе седнал в удобното си 
кресло самият Дядо Коледа.  

Добрият старец ме попита за името 
ми. След като му се представих, той 

пакет, който чакаше да бъде 
разопакован – беше със същата червена 
панделка от съня ми.       

Подскочих от радост, сърцето ми 
биеше лудо. С нетърпение разопаковах 
хартията, отворих капака и... отвътре ме 
гледаха същите влажни очички. После 
две лапички стъпиха на ръба на кутията 
и видях същата пухкава топчица – 
малкото рошаво кученце – което беше 
моят подарък в Коледния ми сън.  

А дали беше сън, или реалност?!?! 
Не знам. Но каквото и да е било, важен 
бе резултатът – моят нов приятел, с 
когото да споделям живота си.  

Благодаря ти, Дядо Коледа, където и 
да си!  

Биляна Брадистилова , 5а клас 

затършува из огромния чувал до себе си. 
Когато извади една голяма кутия с 
разноцветна панделка, той ми я подаде. 
Усетих, че нещо мърдаше вътре. Като 
отворих кутията, отвътре ме загледа с 
влажните си очички малко рошаво 
кученце. Благодарих на белобрадия 
старец. И преди да се сбогуваме, той 
предложи да погледна към дъното на 
кутията – оттамм ми помахваше малката 
звездичка, която ме бе довела в този 
чуден свят. Докоснах я, всичко се завъртя 
и когато премина, разбрах, че се намирам 
в леглото си. 

Натъжих се, че щастливите мигове, 
които мислех, че преживявам, са били 
само сън. Но се сетих, че все още е 
Коледа. Скочих и хукнах към елхата. 
Мама и татко бяха там. Посочиха ми един 

(Следва от стр. 4)  
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Изготвили: Соня Диева, 7а клас  София Васева, 7а клас 

Изготвили: Никол Филипова, 5в клас    Мина - Василена Минкова, 5в клас 

К О С Н Е Ж Е Н Ч О В Е К И З М Я К Л Й К К О 

Б В И И С А С Г Д Е З Й Л Н Ш Е Й Н А Е П О Р 

Ф У Я С Н Я Г П С Л И З А Р У Я З О В И Р М В 

Е Р Н И К А Р С Т Е В Б А Щ С Н Е Ж И Н К И А 

А Ж И В П Р Я Г Н К О Л Е Д А В Н Н О А Н У С 

Н И Е С Т А В Я Т Ъ Р Т Е К А У Р К А М И Н А 

Д З А В А В А Ъ Ч В К У Д А П С Т Е Л Х А Н Т 

Д Я Д О К О Л Е Д А С Ш А П К А С К И Б В А Р 

П Г Ц О Р Л И Ф Т Е Я Р С Т А Р Л И З О О К А 

Б А Х Т О З А Л Е Д Е Н Н У С З К П А Р А Н Т 

М У У Б С Е К А П О Д А Р Ъ К И З А С Т А Н О 

Л Ч Т Ж Я Ф У Г О Р А Х С Т А В Е Н К А Я Л М 

 
БОР  ЛЕД  СКИ 

ГОРА  ЕЛЕК  ЕКИП  
ЕЛХА  ЛИФТ  СГРЯ 

СНЯГ   ФЛАГ  ЩЕКА 

БОТУШ  ВПРЯГ 
ВЯТЪР   КАСКА 

КОМИН  ШАПКА 
ШЕЙНА 

ЗАБАВА  КАМИНА 
КОЛЕДА  

ЛАВИНА СИЯНИЕ  
ЯЗОВИР 

ЗАЛЕДЕН   ПОДАРЪК  

СНЕЖИНКИ 

ДЯДО КОЛЕДА 

СНЕЖЕН ЧОВЕК 

Хоризонтално и вертикално 
открийте думите: 

     

     

     

     

     

1 

1 

2 

3 

4 

5 

2 3 4 5 

1 

1 

1 2 

3 

2 4 

5 

4 

5 

Попълнете хоризонтално 
и отвесно: 

1. Изпълнител 
на комични роли 

2. Вериги (ед. ч.) 

3. Стедство за 
писане 

4. Кант, обшивка 

5. Дървен, духов, 
музикален 

инструмент 
 

1. Името на 
един от елените 
на Дядо Коледа 

2. Похлупак 

3. Правоъгълен 
паралелепипед  
с еднакви стени 

4. Черупчест 
плод 

5. Връх в 
западната част 
на Стара 
планина  

Изготвили: Соня Диева, 7а клас  София Васева, 7а клас 
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Изготвил: Доротея Костадинова, 10а клас 

Изготвил: Доротея Костадинова, 10а клас 

Образувайте новите думи, като от думичките, които 
изобразяват картинките премахнете от началото и 
от края по толкова букви, колкото са запетайките: 

’’’ ’ 

’’’ ’’’ ’ ’ ’’ ’ ’’ ’’’ ’’ ’’’ ’ ’ 
                  

’’ ’’ ’’’ ’’ ’’ ’ ’’ 

Напиши и оцвети писмото си до Дядо Коледа 

              

’’ ’’ ’’’’ ’’’’ ’’ ’’’ 

При правилно решение в оцветеното поле ще 
прочетете имената на две от джуджетата на Дядо 
Коледа 

Изготвил: Доротея Костадинова, 10а клас 

и 
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отхвърляйте предложението на партньора. 
Приемете и разгледайте чуждата гледна точка. 
Предложете на събеседника мислено да застане на 
вашето място. 

 8. Неодобрението насочвайте към проблема, а не 
към характера и личността на опонента. 

 9. Потърсете решения, варианти, изберете най-
разумното 

. 10. Не се страхувайте да признавате 
собствените си грешки! 

 11. Ориентирайте се към положителното в 
човека – така вие го задължавате да бъде по - добър. 

 12. При необходимост потърсете посредник 
(учител, психолог, родител), който може да ви даде 
разумен съвет. 

 13. Уточнете какви ще са вашите 
взаимоотношения в бъдеще, постарайте се да ги 
запазите добри! 

 14. Използвайте конфликта, за да научите нещо 
полезно. 

 15. Взаимно се извинете и си дайте прошка. Така 
ще се освободите от тежестта. 

Четейки тази страничка, най-малкото това 
показва, че Вие сте един загрижен родител. 

Подбор: Лилия Стойчева 

Уважаеми родители,  
ако не знаете как да разрешите конфликтна 
ситуация, ако искате да намерите разумен 

изход, помнете, че: Да разрешиш конфликт, значи да 
съхраниш, а не да разрушиш взаимоотношенията; 
решението на конфликта не е победа, а споразумение. 
Няма обща „рецепта” за разрешаване на конфликта, но 
това са възможностите (стъпките): 

1. Помислете наистина ли оплакването е основателно, или 
търсите причина да спорите заради самия спор; подходящ ли 
е моментът и мястото за разрешаване на конфликтната 
ситуация. 

 2. Помнете, че конфликтът е общ, взаимен проблем, а не 
ситуация, в която единият печели, а другият губи. 

 3. В конфликтна ситуация доминира не разумът, а 
емоцията. Намерете възможност да овладеете емоциите си! 
Забравете за обвиненията, заплахите и насилието! 

 4. Спокойно обсъдете случилото се. Дайте един на друг 
своята гледна точка за проблема. Не бягайте от собствената си 
отговорност. 

 5. Не преувеличавайте собствените заслуги, обиди, не 
демонстрирайте собствено превъзходство. Аз = Ти. 

 6. Формулирайте своите чувства, възприятия, интереси. 
Това е важно, за да бъдете разбрани. 

 7. Не настоявайте на своето предложение (решение), не 

Нека тези правила важат и в училище, и в 
къщи!  

За да си добър педагог, трябва да 
не преставаш да учиш, трябва да се 
усъвършенстваш, да се променяш, да 
отговаряш на предизвикателствата 
на реалността и дори да ги 
предвиждаш и изпреварваш.  

В това са убедени педагогическите 
специалисти, работещи в СОУ „Свети 
Константин-Кирил Философ”. За това 
се включиха с ентусиазъм в 
планираното обучение „Модерното 
училище”.  

Всички те се запознаха със 
съвремените подходи за работа с 
родители, разгледаха аспектите на 
прехода между начален и 
прогимназиален етап на обучение, 
отчетоха ползите от екипна работа при 

решаване на конкретни казуси 
и проблеми. Придобиха се 
знания, практически умения и 
компетентности за екипна 
работа, разпределяне на 
отговорности и вземане на 
екипни решения. И най-
важното – наученото вече се 
прилага в работата с децата!  

Да си пожелаем да бъдем 
още по-добри учители, за да 
подготвяме още по-добри, по-
успешни и по-удовлетворени 
ученици! 

Елена Костадинова, 
Директор на  СОУ “Свети 

Константин - Кирил 
Философ” 
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 Преди да се извади от фурната, може да се 
настърже ситно нарязан кашкавал. 

 Докато чакаме да се изпече баницата, 
навиваме листчетата с късмети-
пожелания  на руло и  ги закрепяме с клечки 
за зъби  

 Когато извадим баницата, подреждаме 
късметчетата равномерно  

 

 

 

 

 

Добър апетит! 
За вас приготвиха:  

Анна-Мария Перули, 10а клас 
Вили Русавова, 10а клас 
 

Начин на приготвяне 

 Приготвяме сместа: 
Яйцата се разбиват, натрoшава се сиренето и 
се прибавя към яйцата, добавя се киселото 
мляко и се разбърква добре.  
 Взимаме един лист от корите и го 

намазваме с олио 
 След това върху него разпределяме част от 

плънката 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Навиваме и в предварително намазана тава 

с олио слагаме листа от средата на тавата 
към края. 

 След като се навие цялата баница, се 
намазва отгоре с масло.  

 Пече се до зачервяване при 200оС 

 
Необходими  
продукти: 

 5 яйца 
 1 кофичка кисело 
мляко – 4,5% 
 600гр сирене 
 2 пакета точени 
кръгли кори на ,,Сач’’ 
 Масло и олио за 
намазване 

захарта за 5 минути. Меда  добавяме накрая. 

 

 

 

 

Оставяме сиропа да изстине и когато извадим 
от фурната меденките, ги потапяме в сиропа 
за 2 минути. 

  Когато ги извадим от сиропа, поръсваме с 
едро нарязаните орехи. 

 

Да ви е сладко!  
За вас приготви:  

Анна-Мария Перули, 10а клас 
 

 Начин на приготвяне 
  Бъркаме олиото, захарта, коняка, сока от 
портокал и настърган портокал в една купа. 

  Продължаваме със содата, канелата, 
бакпулвера и накрая добавяме брашното 
поетапно. 

  Бъркаме и месим. 

  Оформяме 
курабийките както си 
пожелаем и ги слагаме 
върху пергаментова 
хартия, която сме я 
сложили върху тавата. 

  Печем в 
предварително загрята 
фурна на 180оC за 30 
минути. 

  През това време 
завираме водата и 

 
Необходими  
продукти: 

За тестото: 
 1 кг брашно (за 
сладки) 
 400 ml 
слънчогледово олио 
 200 gr захар 
 50 ml сок от 
портокал 
 50 gr коняк 
 10 gr бак пулвер 
 10 gr сода (за хляб) 
 10 gr канела 
За сиропа: 
 400 ml вода 
 400 gr захар 
 500 gr мед 
За поръсване: 

 Изрязваме една права лента от 
лист А4 с ширина около 2 см и 
дълга колкото самия лист(листът  
може да бъде цветна гланцова 
хартия.). 

 Правим малко възелче в единия 
край и го изместваме възможно 
най в края и прегъваме. 

 Записваме пожеланието от 
вътрешната страна на лентата. 

 Навиваме лентата около 
всичките ъгли и накрая 

подпъхваме крайчето.  

 Започваме леко да притискаме 
всичките пет страни една по 
една, до получаването на 
звездичка. 

 Може да я украсете както 
пожелаете.Развихрете своето 
въображение. 

 За да видите коледното 
пожелание хванете подпъхнатия 
край и го извадете. Развийте 
звездата.  

Изготвил: Доротея  
Костадинова, 10а клас 


