
Брой 18,  Януари  2016 

8 страници 

СОУ “Свети Константин -  Кирил Философ“ -  Пловдив  

разпространява се безплатно 

Много силно бе представянето на 
седмокласниците ни  в състезанието по български 
език „Свети Иван Рилски“.  

Битката сред учениците от 7 клас, които решаваха 
тест по формата на външното оценяване, бе наистина 
на много високо ниво.  

Около 500 седмокласници премериха своите 
знания и умения да прилагат наученото по български 
език и литература.  Завидното            2–ро място 
заслужено бе отредено на Анна - Мария Василева от 
7б клас, която загуби само една точка в надпреварата.  

Благодарение на стабилната си подготовка по БЕЛ, 
се отличиха и следните ученици, които заеха 
съответно: 6 място – Соня Диева от 7а клас; 7 място – 
Мария Пелтекова от 7б клас; 12 място – Николай 
Каменов от 7б; 14 място – Глория Господинова от 7б и 
София Васева от 7а клас.  

Нашите ученици успяха да преборят много свои 
връстници и да представят отлично себе си и своето 

училище. 
Достойно представяне  в топ 10 

на 6 клас е класирането на Павел 
Николов от 6а и Жанет Петаларова 
от 6б клас, както и на Петя 
Иванова от 5а клас, получила най-
висок брой точки от 
петокласниците ни. 

Желаем  на нашите състезатели 
още повече упоритост и сили в 
овладяването на родния език! 
Нека Новата 2016 година бъде за 
всички по-добра, по-спокойна и по
-ползотворна от изминалата 
година!  Нека не спират да ни 
носят радост!  

 
Мая Анастасова,  

учител по БЕЛ 

Алесандро Траверсари   77 т. 
Ангел Цветомиров Пеев  77 т. 
Росен Петков Мишляшки  76 т. 
Диана Делчева Петрова  76 т. 
Стефан Любомиров Зомбори  76 т. 
Константин Веселинов Димитров 76 т. 
Симеон Валентинов Бухалов  74 т. 
Яница Маринова Кръстанова  74 т. 
Васил Николаев Ботев  74 т.     

V клас 
Рая  Иванова Маронова  86 т. 
Биляна Веселинова Брадиславова  83 т. 
Цветан Васков Вълчинов  83 т. 
Кристиян Ивайлов Джингаров  78 т. 
Гергана Ангелова Крушева  78 т. 
Петя  Ивова Иванова  77 т. 
Симона Здравкова Узунова  77 т. 
Емилия Велинова Великова  77 т. 
Мартин Диянов Цветков 77 т. 
Васил Цветков Банчев  75 т. 
Емилия Боянова Фурнаджиева  74 т. 
Християно Венциславов Георгиев  72 т. 
Вайа Емилова Паралингова  72 т. 

VI клас 
Мария Петрова Кехайова  86 т. 
Павел Атанасов Николов  83 т. 
Валентина Ивайло Динчева  83 т. 
Александър Димитров Шиков  80 т. 
Людмил Валентинов Харизанов  78 т. 
Христина Димитрова Крачева  76т. 
Жанет Петрова Петаларева  75 т. 
Момчил Калинов Кирков  75 т. 
Мартин Станимиров Шаламанов  73 т. 

Честито на класиралите се и успех 
през следващите етапи! 

География  
и икономика 

V клас 
Цветан Вълчинов   90 т. 
Васил Банчев  85 т. 
Димана Чожгова   85 т. 
Гълъб Горев  80 т. 
Тодор Аврамов  76 т. 
Емилия Фурнаджиева  72 т. 
Емилия Великова  71 т. 

VI клас 
Павел Николов  99 т. 
Маргарита Кринкова  75 т 

 
 

 Ключът  
на музиката 

IV клас 
Христо Сребринов Желев  90 т. 
Борис Тихомиров Янакиев  90 т. 
Аделина Динкова Налбантова  90 т. 
Никол Спасова Паскалева  86 т.  
Наталия Танева Желева  86 т. 
Милен Миленов Шопов  84 т. 
Елисавета Владимирова Златанова 84 т. 
Ралица Иванова Тавкова  84 т. 
Илияна Боянова Иванова   83 т. 
Нико Минчев Минчев  83 т. 
Мария Бориславова Георгиева  80 т. 
Росица Николова Лалева  80 т. 
Кристияна Асенова  Полянова  78 т. 
Ивайло Иванов Атанасов  78 т. 
Теодора Георгиева Тодорова  78 т. 

Математика 
 

IV клас 
Александър Атанасов Пасков 21 т. 
Аделина Динкова Налбантова 20 т. 
Георги Христов Калпачки 18 т. 
Александър Руменов Георгиев 18 т. 
Росица Николова Лалева 18 т. 
Теодор Димитров Казаков 18 т. 
Теодора Георгиева Тодорова 18 т. 
Мартина Сергеева Костенко 18т. 
Милен Миленов Шопов 18 т. 
Борис Тихомиров Янакиев 16 т. 

V клас 
Елена Петкова Николова 17 т. 
Васил Цветанов Банков 19 т. 

VI клас 
Павел Атанасов Николов 20 т. 

VII клас 
Николай Йорданов Каменов 17 т. 
 

           Химия и опазване на           
        околната среда 
Павел Николов - 78 т. 

 

История и                                     
цивилизация 

V клас 
Цветан Вълчинов  76 т. 

VI клас 
Павел Николов  81 т. 
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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 

В навечерието на Новата година магията на театъра докосна за сетен път 
нашето училище. Трескавата подготовка на спектакъла „Василиса Прекрасна“ 
обедини ученици, учители и родители. Всеки помагаше с каквото може – с 
костюми, маски, реквизит. Така за няколко седмици актьорите ни имаха вече 
сценични облекла. Реквизитът беше налице. Режисьорското решение за 
сценографското оформление на спектакъла беше осъществено с помощта на 
мултимедията, за да не се ограничава пространството на актьорите и поради 
честата смяна на действията в пиесата. Музикалното оформление, което трябваше 
да подчертае емоционалните моменти в пиесата, както и гласовите записи бяха 
готови. Репетициите, започнали три месеца по-рано, дадоха своя резултат – 
актьорите знаеха отлично своите реплики и действия. Официалните покани бяха 
разпратени. 

Мигът наближаваше. Еуфорията у участниците се засилваше. Те заживяха с 
очакването на точно определения ден на представлението. Ежедневно мислеха за 
спектакъла. Може би дори малко повече, отколкото беше нужно. Всичко беше 
готово. 

Но ... както в приказките, хубавите неща не се случват просто така, те трябва да 
се заслужат, да се изстрадат. Няколко дни преди самото представление един от 
актьорите ни постъпи за лечение в болница. Не можеше да участва. Всеки друг би 
се притеснил, чувствайки се в безизходица. Но не и ръководителите на  
ТС“Мелпомена“, защото те знаеха, че винаги имат някого зад гърба си. Някой, на 
когото могат безрезервно да разчитат и в радостни мигове, и в трудности. Те 
знаеха, че до тях винаги ще бъдат първите актьори на театралното студио и ще им 
подадат ръка, когато е нужно. Сърдечни благодарности на Иван Костадинов, който 
овладя всичките си емоции, концентрира се и само за петнадесетина минути 
работа успя да научи и да изиграе ролята на отсъстващия принц. Не се смути, че 
застава до по-малки деца, защото знаеше, че е заложен на карта огромният труд на 
екипа ни. Иван доказа за пореден път, че е истински приятел и страхотен екипен 
играч. 

Не останаха по-назад и другите по-големи наши актьори. Помощта, която 
оказаха на малките преди самото представление, беше незаменима. Сценичният 

грим бе вниматено и прецизно поставен 
от тях под ръководството на  г-жа 
Пейкова. Те се погрижиха и за костюмите 
на участниците, обгрижваха ги, 
подкрепяха ги и ги успокояваха. 

Когато залата започна да се пълни, 
всички бяха със сценични костюми и 
грим. В уречения час г-жа Костадинова с 
мили думи постави началото на 
спектакъла. Редяха се сцена след сцена. 
Разкриваха се образ след образ – 
Василиса, сестрите й, мащехата, 
принцовете, кралят, Иванушка, жабата, 
Баба Яга, птичките, мишките, котката, 
кучето, враната, сладкодумните 
разказвачи.  Магията на приказката 
завладя зрителите и ги понесе към 
щастливия финал: 

И нека подир сто лета                                      
отново да е жива любовта!  

Аплодисменти, поздравления, цветя, 
сълзи в очите, вълнение, светнали лица. 
Хора, преобразени като с магическа 
пръчица, съпреживели историята, 
насладили се на съзидателния човешки 
труд, докоснати от Мелпомена. Миг на 
постигнато щастие! 

И за да разберете кой се криеше зад 
костюмите и маските, следва кратко 
самопредставяне на всеки от тетралната 
група, взел участие в спектакъла. 

Мина-Василена Минкова, 5в 
клас 

 
Василиса 

Когато разбрах, че ме бяха 
приели в актьорския състав,  бях 
на седмото небе. На 
репетициите се забавлявах 
много. Още повече на самите 
представления. Радвам се, че 
станах част от това! 

Петя Иванова, 5а клас 

Куклата 
Репетициите на пиесата „Василиса 
Прекрасна“ бяха едно вълнуващо 
приключение в страната на 
приказките. Аз съм много доволна 
от постижението на цялата група – 
успяхме да се представим на ниво. 
Изключително съм благодарна на 
учителите ни, заедно с които 
успяхме да изкачим стъпалата на 
успеха. 

Биляна Брадистилова, 5а 
клас 

Разказвач 

Часовете по актьорско 
майсторство бяха забавни 
и интересни. 
Режисьорката 
ни учеше на 
дикция, 
пластика и 
ритмика. 

Показваше ни как да 
пресъздадем емоциите на 
нашия герой така, че 
публиката да усети неговите 
чувства и преживявания. 
Очаквам часовете с 
нетърпение. Това бе за мен 
едно вълнуващо 
преживяване. 

Яница Ангелова, 5а 

клас 
Разказвач 

Аз се включих в 
театралната група 
няколко седмици преди 
представлението. 

Другите 
бяха 
работили 
вече 
няколко 
месеца. 

Притеснявах се страшно 
много. Но всички ми 
протегнаха ръка. За кратко 
време, с много старание от 
моя страна и повече работа 
на репетициите, аз успях да 
се справя с ролята си. 
Радвам се, че участвах в 
тази пиеса. Бих преживяла 
тези моменти отново. 

Елина Делева, 6а клас 

Разказвач 

Изключително съм 
благодарна на г-жа 
Пейкова и г-жа 
Анастасова, 
че ни 
отделиха 
толкова 
много време. 
Те ни 

показаха не само основите 
на театралното изкуство, но  
ни научиха също така, че с 
усилен труд се сътворява 
нещо толкова красиво. Тук 
аз намерих нови приятели. 
Много съм щастлива, че бях 
част от това страхотно 
преживяване. 
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Йоана Пеева, 6а клас 

Доведена сестра на Василиса 

Забавлявах се на 
представлението, макар че в 
началото краката ми трепереха. 
Публиката ми повлия, въпреки 
че познавах всички. Съобразих 
се с указанията на нашия 
режисьор. По моя преценка 
успях да се справя с ролята, 
която ми бе поверена. 

Симона Узунова, 5б клас 

Доведена сестра на Василиса 
По време на репетициите всички 
много се забавлявахме. Но мисля, 
че благодарение на търпеливостта 
и страстта към театъра на г-жа 
Пейкова и г-жа Анастасова 
постигнахме желания резултат на 
представлението. Благодаря им за 
подкрепата и времето, което ни 
отделиха. Много се надявам да 
продължавам да се развивам в 
театралната група и да създаваме  
нови и нови пиеси. 

Наталия Желева, 4б клас 

Баба Яга 

В началото, щом стъпих 
на сцената, се притесних, 
но после се отпуснах и се 
почувствах 
като на 
Алеята на 
славата. 
Мислех, че 

ще мога да полетя. 
Публиката ми пляскаше и 
така ми даде знак, че ме 
харесва, както и 
увереност, че мога да 
продължа. Този момент 
беше незабравим за мен. 

Деница Трапчева, 5б клас 

 Враната 

Пиесата беше едно от най-
хубавите ми 
преживявания. 
Репетициите 
изискваха 
много 
работа от 
наша страна 

и от страна на двете ни 
госпожи. Надявам се и 
занапред да изпълняваме 
така добре поставените ни 
актьорски задачи. 

 

Жасмина Лъшева, 5б 

клас 

 Мащехата 
В самото начало на работата 
ни аз бях много притеснена. 
Мислех си, че ще се изложа. 
Но с течение на времето 
свикнах с 
ролята си и 
започнах да се 
чувствам 
добре. Когато 
дойде времето 
за основното 
представление, 

аз бях уверена, че ще се справя, и 
смятам, че успях. Наистина 
емоциите бяха големи. Бих 
искала да продължа да бъда в 
екипа на театралната група, 
защото това е моята мечта. 
Когато порасна, много бих 
искала да стана актриса. 
Благодаря на нашите госпожи, че 
сбъднаха една от най-големите 
ми мечти. Надявам се оттук-
нататък да се представям все по-
добре и по-добре. Това беше за 
мен едно голямо 
предизвикателство. 

Любомира Христова, 6а 
клас 

 Мишка 

Чувството да си на сцена, 
е страхотно. Но преди да 
излезеш 
пред 
публика, 
трябва 
да си 

подготвен. А това става 
с много репетиции, 
които не са леки и 
изискват много труд. 
Поради това плодовете 
на успеха са толкова 
сладки. 

Кристина Христова, 4б 
клас 

Мишка 

Чувствах се 
много 
добре в 
театралната 
група. Тук 
намерих 
много нови 
приятели от 

по-големите класове.  
Радвам се, че ме приеха 

и ми дадоха възможност да 
бъда на сцена.  

Стилиана 
Георгиевска, 6б клас 

Птичка  

В актьорския клуб беше 
наистина забавно. Тук 
намерих много нови 
приятели. Но когато 

излязох на сцената, се 
чувствах страшно 
притеснена от 
публиката. Разбрах, че 
ще трябва още да 
работя, за да се науча 
да овладявам емоциите 
си. 

Кристиана Кирякова, 5в клас 

Птичка  

През цялото време се чувствах 
страхотно – и по време на 
репетициите, и на самите три 
представления. Наистина 
учителките ни бяха доста 
строги понякога, но именно 
затова се представихме 
страхотно. 

Гергана Крушева, 5б клас  

Жабката 
Много ми беше трудно да изиграя 
ролята на жабата, защото този образ 
е много различен от самата мен. 
Трябваше да бъда нежна, 
грижовна... А в действителност аз 
не съм такава. Доволна съм обаче, 
че успях да преодолея себе си и да 
се представя добре.Искам да 
благодаря на двете ни госпожи, че 
ме приеха и ми дадоха 
възможността да се изявя. Знам, че 
ви беше много трудно да ни 
подготвите. Успеха на спектакъла 
дължим на вас! 

Силви Пенчева, 6б клас 

Котката 

С  голямо нетърпение очаквах 
деня на представлението. Всяка 
репетиция беше не само 
забавна, но и отговорна. Самото 
представление беше изпитание 
и уникално преживяване. 
Надявам се да участвам и в 
други пиеси. 

Момчил Кирков, 6б клас 

Кучето 

Чувствах се много добре и ми беше 
страшно забавно да играя ролята на 
кучето. Някои реплики бяха много 
смешни. Наистина положихме 
много усилия и видяхме, че това 
беше оценено. 
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Димитър Стефанов, 6а клас 

Иванушка 
По време на подготовката на 
спектакъла се чувствах отлично 
не само за това, че ролята ми 
пасна, а и заради хората, с които 
работехме заедно. Като цяло не е 
никак лесно. Но чувството да 
представиш тримесечния си труд 
пред публика и да чуеш нейните 
аплодисменти, е несравнимо. 
Поздравявам целия екип за добре 
свършената работа и се надявам 
да имаме още много такива 
подвизи. 

Людмил Харизанов, 6б клас 

Кралят 
На първо място, когато репетирахме 
за пиесата, не мога да не отбележа 
колко ни беше забавно. Смях, 
усмивки, радостни моменти! Е, 
понякога прекалявахме със 
забавата, но нали  затова имахме 
две уникални и неповторими 
учителки! Ако не бяха те, тази 
вълшебна приказка, наречена 
театър, нямаше да съществува в 
живота на всички нас. 

 Константин  Тончев, 6а клас 

Принц, брат на Иванушка 

 

Притеснението по време на 
представленията беше голямо, но 
постепенно се успокоих и мисля, 
че се представих на ниво. Гордея 
се със себе си. 

Александър Дойчинов, 6б 
клас 

Принц, брат на Иванушка 

Театралното студио е място, където 
се чувствам много добре. Всички 
тук сме приятелски настроени. 
Забавляваме се, помагаме си и 
работим заедно. Когато разбрах, че 
няма да мога да участвам в двете 
последни представления, наистина 
се натъжих. Но обстоятелствата 
бяха такива. Все пак разбрах от 
първото ни представление, в което 
имах шанса да участвам, какво е да 
си на сцена и всички погледи да 
бъдат вперени в теб. 
Притеснително е, но и толкова 
хубаво. 

Така дългоочакваното традиционно Коледно 
математическо състезание за четвърти клас  се 
проведе   тази година в два последователни кръга. В 
първия индивидуален кръг премериха сили в 
математическите познания всички  ученици. 
Задачите, които решаваха, показаха доброто ниво на 
усвояване на учебния материал и умението на 
състезателите да прилагат математическите знания 
при решаване на различни видове задачи.   

Победител в първи кръг с 23 точки стана Милен 
Шопов от IVа клас. Второто място си поделиха 
Росица Лалева, Дора Кръстева  от IVб   и Никола 
Стефанов от IVд.   

А четиримата най-добре представили се ученици 
от всеки клас си заслужиха  правото да бъдат 
включени в представителния отбор, чиято задача бе 
да защити честта на класа във втория отборен кръг.  

И петте отбора: „Звездичка”, „Гении”, 
„Елхичка”, „Ракета” и „Снежинка”, се представиха 
достойно на състезанието и показаха, че умеят да 
работят в екип. Състезателите проявиха завидна 
съсредоточеност и концентрация и не позволиха да 
бъдат разсеяни и за миг дори  от шумно 
подкрепящата ги публика. Четвъртокласниците 

успяха правилно да определят в 
какъв ред Дядо Коледа впряга 
елените в шейната, да открият 
името на най-послушното дете, 
закодирано в отговорите на 
задачите.  

В крайното класиране разликата 
в точките беше минимална. Най-
добрият отбор беше „Снежинка”, 
който получи пълен брой точки. А 
точките на всички отбори бяха 
заменени със същия брой бонбони. 
Така след тежкото състезание 
отборите се подкрепиха, дори 
почерпиха и своите съученици.  

Математиката е точна наука, не 

е многословна. Но това не 
попречи тя да бъде превърната в 
празник от учениците и учителите 
в СОУ “Свети Константин - 
Кирил Философ“. 

Йоана Пеева, 6а клас 

С пожелания за една успешна и ползотворна година на всички 
театрали, малки и големи! Очакват ни още много сцени!  

Запазете творческия си дух и желанието за себеизява, а ние - 
вашите ръководители - ще продължим да бъдем до вас и ще ви 
подкрепяме, водени от магията на театъра!  

Мая Анастасова. сценарист на постановката 
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Алармата на телефона ми звънна. Отворих очи и се досетих, че 
днес заминаваме. Измъкнах се от леглото и се запътих към кухнята. 
Забелязах, че Гус е станал и прави сандвичи.  

- Станал си рано, а? – въпросът бе придружен с прозявка. 
- Ще пътуваме с частния самолет на родителите ми. Ще летим от 

летището в близкия град, затова ще тръгнем с такси.  
Купчината със сандвичи ставаше все по-голяма.  
 - Не съм питала, но добре. Отивам да се облека – казах и се 

запътих към спалнята. 
Започнах да си избирам какво да облека от малкото останали 

дрехи в гардероба. Изнамерих сини къси панталони и синя тениска и 
допълних тоалета с месингова гривна и пръстени. Изглежда доста се 
бях се замотала , защото Гус замрънка, че ще закъснеем. Грабнах 
куфарите и излязох навън.  

Докато заключвах котаракът се обади за такси, което дойде за 
секунди. Прибрахме багажа в багажника и се качихме. И таксито 
полетя. 

- Ъъ, Гус, защо летим? – попитах. 
- Глупавичка си ти... Ами намираме се в летящо такси. Не си ли 

чувала за тях? – каза Гус. Погледнах го изпод вежди - сякаш да се 
возиш в летящо такси е нещо, което се случва на всеки и то всеки 
ден. После измрънках: 

 - Ъъ, не. Нищо не знам за магическия свят…  
Чувствах се глупаво. Защо изобщо попитах? Гласът на Гус ме 

спаси: 
- Пристигаме на летището. Приготви се за кацане! Закопчай си 

колана, ако още не си го направила! – Гус раздаваше заповеди. 
Послушах съвета на котарака. Изведнъж колата се разтресе и 

започна да друса. Бяхме кацнали зад една къща. За изумително 
кратко време шофьорът паркира. Ние с Гус извадихме куфара от 

багажника. После той подаде на шофьора някакви 
сини триъгълни монети.  

- Какво му даде? – попитах, след като таксито 
отпраши един бог знае накъде. 

- Монети от магическия свят – отговорът му 
прозвуча толкова естествено, че отново се 
почувствах неудобно. 

- А къде е този магически свят? – бях започнала 
да се изнервям от всички тези неизвестности.  

- Ще закъснеем! Трябва да побързаме! – Гус 
махаше отчаяно с лапи.  

- Ох, добре, да вървим. 
Качихме се на самолета и се приготвихме за 

излитане. Почувствах се странно, сякаш ще 
пропадна. Погледнах навън и забелязах, че вече сме 
в облаците. Сложих си слушалките и започнах да 
слушам музика. По някакво странно стечение на 
обстоятелствата заспах. А после...Някой крещеше. 
Ама толкова силно, че в съня ми се забиваше като 
чук думата „ЗАБРАНЕНО”.  

Отворих очи и се обърнах в посоката, откъдето 
идваше врявата. Гус се разправяше с някаква жена. 
Не разбрах за какво се вдига толкова шум, но и не 
ме интересуваше. Игнорирах случващото се и 
извадих книга. Заглавието беше „Ледената 
кралица”, автор - неизвестен. Още преди да отворя 
книгата, имах лошо предчувствие. Нямаше дори 
титулна страница... Имаше само някаква първа 
глава на първата страница. Тя се състоеше от две 
изречения, описващи зимата и падането на снега. 

Изведнъж книгата започна да се издига. Опитах 
се да я придърпам надолу, но безуспешно. Книгата 
ме искаше. Желаеше да ме погълне в дълбините си, 
в неизвестното. И аз, глупачката, й повярвах… 
Предадох се на листовете хартия, осъзнавайки, че 
нямаше връщане назад – бях залепнала за тях. В 
този момент от книгата заструи светлина и аз 
усетих, че започнах да пропадам... 

(следва продължение) 

от Валентина Динчева 

- VІІI глава - 

ПЪТУВАНЕТО 

Обичам летните вечери. Те са топли 
и почти винаги ясни. Небето е чисто и 
аз мога да наблюдавам звездите и 
Луната. При такива звездни, лунни 
вечери се чувствам добре. Мисля само 
за хубави неща. Ако се е случило нещо 
лошо през деня, аз го забравям. 

Представям си, че от спокойната и 
безмълвна Луна някой ме гледа и 
приятелски ми маха с ръка. Току-що се 
е събудил и е готов да пази светлината 
от своя дом чак до сутринта. А веселите 
трептящи звезди ми разказват как са се 
появили в тъмния, мрачен Космос. И 
точно затова, че там, където живеят, е 
тъмно и мрачно, те са се събрали на 
групички, за да не се страхуват. Така са 
се образували съзвездията. Звездите 
харесват имената, които хората от 
Земята са дали на тези съзвездия. 

Моите искрящи приятели са горди, 
че помагат на всяко малко новородено 
бебе да си избере зодия. Горди са и от 
това, че векове наред са водили смелите 
и безстрашни мореплаватели през 
бурните океани и морета. 

И така, загледана в далечното небе, 

не усещам кога идва нощта. Тя е също 
толкова красива и топла като своята 
сестра вечерта. Звездите и Луната 
започват да светят още по-ярко. Но за 
разлика от тях, аз съм уморена. 

Заспивам с мисълта за следващата 
вълнуваща и интересна среща с 
небесните разказвачи. 

 
Юлияна Тодорова , 5a клас 

 К нигите са злато! Макар и недооценено 
от моето поколение. Поне аз мисля 
така. Чудя се дали може някой, който е 
чел интересна книга,  да не  

преживееотново приключенията на героя ѝ в 
своите сънища или да не помечтае поне за миг 
да бъде като него. Това е невъзможно, нали? 

Винаги ще помня как моите родители ми 
четяха приказки, когато не можех да заспя. Това 
са мигове на близост, които никога няма да 
забравя, и днес, когато мога сам да чета, те 
винаги ще бъдат за мен един съкровен спомен. 

През лятото не прочетох фантастичния 
роман „Приказка без край“, който беше в 
списъка с летния прочит. Може би точно защото 
беше в този списък. Смятах, че ще бъде нещо 
скучно. Когато обаче в часа по литература се 
запознахме с началото на тази книга, аз 
разбрах, че съм пропуснал едно голямо 
приключение, и реших, че ще намеря начин да 
прочета романа сега. 

На тези като мен, които през лятната 
ваканция не са спрели да живеят във 
виртуалния свят на игрите, бих казал следното: 
„Спрете! Огледайте се около себе си! 
Представете си, че изкачвате висок връх, на 
който ви чака най-интересното приключение на 
света, заключено в страниците на книга.  Ето, 
почти докосвате нейните корици! Но изведнъж -  
о, боже – от джоба ви изпада скъпият мобилен 
телефон и се търкулва към ръба на скалата, а 
оттам следва пропастта... Какво ще направите? 

Ще рискувате ли живота си за 
купчинката електроника и 
пластмаса, които „убиват“ 
голяма част от вашето време, 
или ще махнете с ръка и ще 
направите последната крачка 
нагоре към върха, за да вземете 
в ръцете си книгата?“ 

Това е изборът, който днес 
стои пред моето поколение – да 
поемем  стремглаво надолу по 
склона или да стъпим на най-
високото стъпало на човешкото 
познание, водени от нейно 
величество Книгата.  

Нека сега вдигнат ръка 
всички онези, които имат таблет 
и телефон с „тъч скрийн“. А сега 
да вдигнат ръка тези, които са 
прочели поне една книга през 
последния месец...  Тъжно, 
нали? Помислете и нека всеки 
в з е м е  с в о е т о  р е ш е н и е , 
припомняйки си житейската 
мъдрост: „Какво злато, каква 
прелест са тези книги!“. Аз вече 
взех своето решение – то стои у 
дома до нощната лампа, 
о т гърнато  на  поредната 
страница. 

Константин Тончев , 6а клас 
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Изготвили: Емилия Фурнаджиева, 5б клас   Симона Узунова, 5б клас 

Изготвили: Емилия Фурнаджиева, 5б клас    Симона Узунова, 5б клас 

лед 
елек 
eлха 
пита 
сняг 
ангел 
венец 
шейна 

гирлянд 
корона 

подарък 
трапеза 

коледари 
коледна 
звезда 

Хоризонтално, вертикално и по диагонал открийте 
думите: 

1. Град в Северна Гърция. 

2. Дървен, духов, музикален инструмент. 

3. Влак е вид превозно средство, 
движещо се по железопътни релси,  

4. Машинен детаи л, кои то служи за 
предаване на въртеливо движение. 

5. Музикална нота. 
6. Първата  буква от нашата азбука. 
7. Египетски бог на слънцето. 
8. Зодиакално съзвездие. 
9. Един от четирите цвята при игра на 

Изготвили: Соня Диева, 7а клас     София Васева, 7а клас 
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карти.  
10. Клас морски мешести организми, които съществуват 
като малки полипи, обикновено под формата на колония.  
11. Съвременен български поп-фолк певец. 
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Изготвили: Соня Диева, 7а клас 
София Васева, 7а клас 

При правилно решение, в оцветения вертикал ще 
прочетете как се нарича вълнуващо пътуване. 

Небивалица 
Една котка с красива походка, 

две жабки с оранжеви шапки. 

Три кокошки със златни брошки, 

четири калинки с модерни перелинки. 

Пет маймунки с нацупени муцунки, 

шест мечета с пухкави крачета. 

Седем лисички с оранжеви цвички, 

осем петела избягали от котела. 

Девет чайки приличащи на хавайки, 

десет мравки купили подправки 

се качили в планината, 

да си поиграят до реката. 

Колко животинки ще играят на реката? 

Автор: Кристияна Шопова, 3б клас 
Оформление: София Васева, 7а клас 
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  За да приготвите соса, изсипете течността 
заедно с мазнината, които са останали от 
печенето на рулото. Сложете го в съд на 
котлона, загрейте го и запържете в него 2 с.л. 
брашно. 

  Бъркайте енергично и долейте виното, а след 
малко разредете и с водата.  

  Овкусете със сол и черен пипер и най-накрая, 
след като махнете от котлона посгъстилия се 
сос, разбъркайте със сметаната (може и без 
нея). 

  За гарнитура можем да добавим шарени 
зеленчуци (като домати, броколи, моркови) и 
картофи, като картофите могат да бъдат 
изпечени на фурна вътре в тавата, заедно с 
рулото. 

 

 

 

 

 

Да ви е сладко!  
За вас приготвиха:  

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

 Начин на приготвяне 
  Каймата се омесва с 
магданоз, лук, сол, чубрица 
и едно яйце, и се оставя да 
отлежи 10 минути. 
Морковите се варят в 
подсолена вода 10 минути и 
се нарязват на пръчици. 
Останалите 2 яйца се 
сваряват, обелват се и се 
нарязват на четвъртинки. 

  Каймата се поставя 
върху влажна кухненска 
кърпа (алуминиево фолио) и 
се разстила в овална форма 
с дебелина 1 см. В единия 
край се редят моркови, 
яйца и нарязана на ивички 
кисела краставичка. 

  Чрез повдигане на 
кърпата внимателно се 
оформя руло. Поставя се в 
тава, така че да лежи 
върху страната, където е 
затворено. Поръсва се с 
галета. В тавата се 
наливат 2 пръста вода и 1 
с. л. олио. Пече се 45-50 
минути в предварително загрята на 180 градуса 
фурна. Поръсва се с кашкавал и се запича още 10 
минути. 

 
Необходими  
продукти: 

За рулото: 
  1 кг кайма 
  галета за поръсване 
  3 яйца 
  2 моркова 
  2 кисели краставички 
  1 ч. л. сол  
  1 глава лук, 
настъргана на ренде 
  2 с. л. ситно нарязан 
магданоз 
  1 ч. л. чубрица 
  1 к. ч. галета 
  50 г настърган 
кашкавал 
 
За соса: 
  вино - 1/2 ч.ч. бяло 
  вода – 1 ч.ч. вода (200 
мл) 
  брашно - около 2 с.л. 
  сметана – 2 с.л. течна  
  мазнина - останала 
от печенето на рулото 
  сол 
  черен пипер - на вкус 
 

на нужда. В противен случай, при евентуална 
следваща подобна сбирка, той просто ще предпочете да 
скрие истината от вас и ще се качи пиян зад волана. 

4. Тийнейджърът мрази да определяте 
държанието му, като се оправдавате с възрастта 
му 

Колко пъти сте казвали на детето си: „Вече си на 17, 
дръж се като зрял човек” или пък „Все още не си 
достатъчно голям/а, за да направиш това. Едва на 17си”? 
Вместо да стигате до крайности, просто определете 
правила, които тийнейджърът е длъжен да спазва, 
независимо от възрастта си. 

5. Тийнейджърът иска да му вярвате! 
„Родителите ми не ми вярват” – ето така звучи най-

големият страх на всеки младеж. Често, повлияни от 
слухове или общоприети „истини”, родителите решават, 
че детето им взима наркотици или пие алкохол в 
промишлени количества. Картинката става още „по-
ясно”, ако се намери някой „услужлив” съсед или познат, 
който да потвърди, че е „видял” момчето/момичето ви да 
се прибира залитайки, например.  Водени от желанието 
да предпазят децата си, родителите обикновено избират 
да вярват на собствените си убеждения или мнението на 
околните и дори не искат да чуят какво има да им каже 
тийнейджърът по даден въпрос. 

Ако обаче постоянно обвинявате детето си 
неправомерно, в един момент то ще реши да свърши 
някоя глупост просто ей така – от яд. Затова – 
изслушвайте и вярвайте на децата си, докато не се появи 
сериозна причина за съмнение.  

Подбор: Лилия Стойчева, педагогически съветник 

Пубертетът е трудна възраст не  само за 
порастващите деца,  но  и за  техните 
родители.  През тези години възникват 

много  въпроси,  на  които е трудно да  се  даде  отговор.  
Вече ви дадохме  няколко полезни съвета  за това  как 
да се  държите с вашия тийнейджър, така че хем да 
сте информирани за нещата, които го вълнуват, хем 
да  не навлизате в  личното му пространство.  

Ето още пет стъпки към постигане на така 
желаното разбирателство с тийнеджъра:  

1. Тийнейджърът мрази да толерирате по-малките му 
братя и сестри 

Родителите често оправдават лошото държание на по-малките си 
деца и държат отговорни за постъпките им само по-порасналите. За 
момчето/момичето в пубертета обаче е важно да има справедливост 
и дори най-младите членове на семейството да си получават 
„заслуженото”. Освен това децата ви ще ви уважават повече, ако се 
държите с тях като по абсолютно еднакъв начин. 

2. Не се карайте на тийнейджъра, когато е разстроен 
Подрастващите се натъжават, когато родителите им вдигат 

скандали точно в моментите, в които те се чувстват най-отчаяни. 
Ако детето ви не е изпълнило някоя от задачите си за ден, първо 
опитайте да разберете защото се е случило така. Може би дъщеря ви 
е забравила да пусне пералнята, защото е имало проблеми в 
училище или се е скарала с приятеля си… 

3. Тийнейджърът лъже, за да прикрие неща, за които 
ще му крещите 

Ако синът ви изпие няколко питиета с приятели и не е в 
състояние да шофира собствената си кола, направете така, че той да 
може да ви звънне спокойно и да ви помоли за помощ. Оставете 
мъмренето за следващата сутрин и просто му подайте ръка в момент 


