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Здравей, училище

Отново сме събрани тук, в
нашия втори дом. След дългата
почивка пак сме заедно всички.
Всеки е готов и мотивиран за
новата учебна година. Усмихнати
сме, въпреки че ни се почива и не
ни се иска лятото да свършва.
Учителите с благодарствени
усмивки приемат всички цветя.

И ето го и него, чува се, първият
учебен звънец, провъзгласяващ
началото на дълго пътешествие,
изпълнено с много нови знания.
Всеки учител е с класа си, всеки
ученик с другарче и учебник под
ръка, и затаили дъх влизат в
класните стаи, където ги очакват
незабравими моменти ЗАЕДНО!

Полина Тодорова 7а



Златната есен

Есенният полъх отнесе 
многоцветните листа от дърветата. Те 
бавно падаха по пътеката, 
заобиколена от природната изложба 
извадена като от детска приказка.

Чуруликането на врабчетата се 
пренасяше по красивите дървета. Те 
сякаш ни посрещаха със своите 
песни. Птичките бяха толкова пъстри, 
че се сливаха с есенните листа.

Едно зайче мина по пътеката, 
търсейки подслон за зимата.

Събирахме гъби и горски плодове в 
планинските градинки, по които скоро 
ще падне сняг.

Ванеса Левтерова 7а

Ванеса Левтерова 7а



Интервютата на
Стела и Вики

1. Мечтата към пътешествия ли Ви
тласна към Географията?

Пътешествията са неизменна част от Света на
Географията. Заобичах Географията, още когато бях на
вашите години, в същото това училище-нашето
училище. С всяка изминала година все повече харесвах
Географията и ми беше един от любимите предмети в
училище. След време, когато дойде моментът да
кандидатствам в университет, нямах никакво съмнение
относно предмета, с който ще кандидатствам, както и
университета, който бях избрала да уча.

Въпроси към Г-ж. 

Стоянчова

-География

2. Кое е мястото в света, което бихте

искала да посетите и кое е онова, в
което бихте се върнали отново?

Мечтаното място са водопадите Игуасу, в Южна Америка.
Изобщо този континент ми е един от най - интересните.
Надявам се някой ден да изпълня тази своя мечта и да го
посетя. Мястото, на което бих се върнала отново и отново е
о-в Тасос в Гърция! Там е мястото на което се зареждам с
положителни емоции и енергия, и го чувствам като мое
място.



3. С кои ученици се работи по -
добре, с малките или с нас,

големите?

И двете възрастови групи си имате своите
особености и интереси. Предизвикателство е
да обучаваш деца на различна възраст, но в
същото време, когато обичаш това, което
работиш, винаги намираш начин да се
приспособиш към средата.

4. Чувствате ли се удовлетворена от

професията, която сте избрали?
Да, напълно! Това е моето ежедневие, моята
професия, нещото с което искам да се занимавам
и развивам.

5. И накрая един провокативен

въпрос - не е ли по - лесно човек да

обиколи света и да научи столиците

на държавите, отколкото да ги зубри

от учебника?

Пожелавам на всеки да може да обиколи света и да

разгледа забележителностите и чудесата на нашата

планета. Все пак човек трябва да има и знания, за това

къде иска да отиде и какво иска да види. А столиците

всеки може да ги научи наизуст. Важното е да знаем

какво ни предлага и с какво може да ни впечатли едно

ново пътешествие, било то до съседния град, страна

или континент



ЩИПКА СОЛ

Аз съм Христо. И съм готин. Спокойно можете
да ме наричате Христо Готиния. Най- важното, 
което трябва да знаете за мене е, че не търпя
огради и ограничения.

Още като първокласник се заех с училищната
ограда. Видях,че с постоянство и упоритост
успях да пробия тухлената стена на училищния
двор. Тази стена бях прескачал многократно и 
бях разбрал, че човек може да избяга от всички
ограничения, които му налагат отвън. А такива
ограничения не липсваха! Ех, за жалост и днес
са същите!

Когато чуя от учител: „Млък, Христо!“, знам със
сигурност, че нямам право на мнение. И до
днес не мога да си отговоря на въпроса –
децата човешки същества ли са? Ако учителите
ни възприемат като хора, би трябвало да
изслушват мнението ни, независимо дали са
съгласни или не с него.

А може би търся в грешна посока.Накрая може
да се окаже,че учителите са някакъв особен
биологичен вид и винаги, и за всичко са прави.

Уморих се и да гостувам в директорския
кабинет. Тази привилегия дължа на настоящата
ми класна. Вече не знам как да си поемам
въздух, така че да не се дразни. Е, не мога и да
се науча да бъда послушен в много, много
скучни часове.

Не мислете, че се оплаквам. Аз съм този, който
не търпи ограничения и всякакви опити да бъда
вкаран в някакви рамки, ще търпят поражения. 
Защото аз съм Христо Готиния.

РУБРИКАТА СЕ ВОДИ ОТ 

ХРИСТО ХРИСТОВ



Те вече са 3б 
клас!

Творби на младите писатели от 3б клас

Техническите нововъведения ни дават много
нова информация, която ни помага в 
ежедневието за много неща. С напредването
на технологиите ние живеем по-информирано. 
Благодарение на телефонните апарати имаме
непрестанна комуникация помежду си, но пък
това пречи на спокойствието ни. 
Интерактивните дъски в училище правят
учебния ни час по-лесен и забавен, а без
компютри, таблети и телефони вече не можем
нито децата, нито нашите родители.

Да, технологиите са неизменна част от
съвремието ни. Дори при невъзможност да ги
използваме ставаме нервни и се затрудняваме
без тях. По този начин се създаде ЗАВИСИМОСТ 
между човека и технологиите. Влиянието им
повлия негативно върху отношенията между
хората. Няма срещи, разговори, спортни игри, 
прегръдки и най-вече да погледнеш приятел в 
очите и да му се усмихнеш.

Бъдещето са технологиите и те все повече
заемат място в ежедневието ни, но ние трябва
да опитаме да съхраним човешките
взаимоотношения.

Криста Рангелова 3"б" клас

Само положително влияние ли оказват техническите

нововъведения върху живота на xората?



Тъжното дърво
Настъпи есента. Задуха вятър и

листата ми започнаха да падат, а

клоните да се оголват. Заедно с

лятото си отидоха и пъстрите ми

цветове. Птиците постепенно

отлетяха на юг. Комините на къщите

започнаха да димят. Децата тръгнаха

на училище и наоколо опустя. Най-

много ми липсва детския смях и

забавните игри, които наблюдавах

през цялото лято. Нетърпелив съм

отново да ги видя. Дотогава ще си

правим компания с моята приятелка

елхата. Заедно с нея ще очакваме

децата да се завърнат през зимата,

когато отново ще се радваме на

детски смях и ще бъдем свидетели на

забавни снежни игри.

Текст:

Васил Васков 3"б" клас

Илюстрация:

Алекс Спасов 5"а" клас



Аз и Макс
Историята ми започна, когато бях
малко дръвче. Бях много самотна, аз
съм Череша.

Един ден стопаните ми доведоха едно
малко момченце и аз много се
зарадвах. Растяхме заедно и аз бях
много щастлива. Но малкият Макс
замина за града и това ме натъжи.

Една сутрин дядо му тръгна към мен с 
резачка. Бях много уплашена. Отряза
няколко клона и ужасно ме заболя. 
После ме намаза с някакъв специален
крем и клоните отново започнаха да
растат. След няколко дни започна да
прави нещо върху мен.

Един ден Макс си дойде на село. Той

ме видя и се качи върху мен. Дядо му

беше направил къщичка върху клоните

ми. Макс игра около мен до есента и аз

бях най-щастливото дърво на света.

Мартина Грозева 3"б клас

- Божидар Митрев - 5а клас

Мартина Грозева 3"б клас представя:



Чувствата на едно
есенно дърво

В началото на есента се радвам и съм горд със себ

е си, че съм родил толкова много орехи. Но също т

ака не ми е комфортно, че съм отрупан с много пло

д, защото ми е тежко на клоните. Когато ме оберат

ще се чувствам малко по-лек.

Това, че есента е дошла си има и недостатъци. Лис

тата ми си сменят цвета и започват да падат. Есенн

ите сутрини са студени и на мен ми е хладно, но то

ва не ми пречи. 

А през деня става топло и ми е хубаво.

През този сезон има много валежи. Аз харесвам дъ

жда, защото ме полива и това ми помага да раста.

Но понякога има силни бури. Тогава хич не ми е ке

ф, защото те ме карат да се люлея насам-

натам. Когато вали много дъжд, аз помагам на хора

та с моите корени, като поемам вода и изсушавам п

о-бързо почвата. Обичам да помагам на другите.

Дано няма земетресение, защото не обичам да се

люлея. Не че ще ме събори, имам големи и здрави

корени.

Есента е сезонът, в който съм изпълнен с най-

различни мисли и чувства.

Николай Дечев 3"б" клас

Денислав Кязимов - 5а клас



Чувствата на едно
дърво през есента

Ако бях красив и голям дъб през

есента, щях да бъда хем весел, хем

тъжен.

Според мен дъбът в началото на

есента е весел, защото чува

разговорите на катеричките, които го

изкачват и слизат по няколко пъти, за

да събират най-златните жълъди.

Надпреварват се коя ще събере най-

много за зимата и дъбът им се радва.

Малките птички от гнездото в клоните

му най-сетне се научиха да летят.

Но на него ще му бъде много тъжно,

защото птичките ще заминат на юг.

Листата му ще пожълтеят от мъка,

защото той остава самотно дърво.

Но дъбът ще презимува сам и ще

знае, че напролет ще му пораснат

нови зелени листа. И приятелите му

ще дойдат, за да разкажат какво са

видели по широкия свят. А той ще се

наслаждава на песните им.

Антон Миланов 3"б" клас



Чувствата на едно
есенно дърво

Аз съм едно тъжно есенно дърво. Бях

щастливо, когато беше лято, защото хората

минаваха и сядаха под мен. Криеха се под

моите клони на сянка. Те ми се радваха, а

някои от тях казваха, че това е най-

хубавото място за почивка.

Опадането на листата ми носи тъжни

чувства. Самотата ми е огромна! Есенният

вятър брули клоните ми безпощадно.

Проливният октомврийски дъжд ме облива.

Няма го топлото ярко слънце, което ме

грееше през деня. Няма ги моите мили

другари - прелетните птици, които свиваха

гнезда в короната ми. Всичко това е един

прекрасен спомен за мен.

Знам, че ме очакват още ветрове и хлад,

но оставам с надеждата, че ще дойде

отново пролетта и ще се завърнат моите

скъпи приятели птичките.

- Пламена Ценова
7а клас

Деа Нинова 3"б" клас



Край!


