




Всичко се случи преди 7 години. Скрит зад букет от цветя, крачих към 

училищния двор. И до днес не помня какви мисли ми минаха през главата. Знам 

само, че училищния двор ми се видя огромен. После всичко беше като на сън –

усмивката на класната ми, любопитните погледи на съучениците ми, мястото, на 

което седнах за първи път.

После някак неусетно училището се превърна в мой втори дом. Пишех с 

удоволствие буквите, мислех си, че съм невидим, когато пресмятах на пръсти. Бях 

добър и непослушен. Но си мисля, че никога не бях лош. В училището преживях 

всичко – радостта от истинското приятелство, разочарованието, предварително 

даденото доверие на някои мои съученици, от физическата болка при неволния 

сблъсък, когато играехме в двора до прекрасното усещане, че съм ценен и обичан. 

В училището научих много неща, които ще ми помогнат да вървя по моя собствен 

път. Разбрах какво е честност и отговорност.

Бих искал да прегърна всички мои учители. Да им благодаря от цялото си сърце 

за всичко, което ми дадоха и да поискам прошка за това, че не винаги бях 

дисциплиниран в час. Благодаря ви, мои учители!

Не искам да казвам сбогом, защото знам, 

че всеки път ще намирам начин да идвам при вас!                                  Йордан Митов 7а 

клас

Ивет Латинова Костова 4 б



ИНТЕРВЮТАТА НА ХАНА

Представяме ви учителите, 

които тази година ще посрещнат първокласниците –

г-жа Колева и г-н Киричков

Отговорите на г-жа Колева:

Въпрос:

Как се чувства човек, който периодично ,,повтаря“ първи клас?

Отговор:

Няма учител, който да не се вълнува в очакването на своя пореден първи клас. И 

моето вълнение не е по-малко от това на малките ученици. Всеки път отново и 

отново преминавам през емоционалната въртележка. Не може да не ми трепне 

сърцето пред малката ръчичка, стискаща цялата обич на света в едно цвете. Не 

мога да остана безразлична към детския плах, несигурен и очакващ поглед.

Има ли нещо по-прекрасно от това? Нека винаги да ги има тези ясни детски очи и 

прекрасни усмихнати лица, защото заради това си заслужава човек да работи 

всеотдайно и да се чувства горд, че е Учител!



Въпрос:

С коя песен най-добре бихте описала това повторение?

Отговор:

“Първокласник“,“Здравей, първи клас“ и други училищни песни.

Въпрос:

Колко е голяма разликата между добро и приемливо?

Отговор:

Смятам, че нещо е приемливо, когато не е добро или отлично, но също така не 

е и лошо. Приемливо е нисша степен на Добро.

Ивет 4 „б“ клас



Въпрос:

А сега нещо лично! Ако Ви дойда на гости за  вечеря, какво бихте ми сготвила?

Отговор:

Колебая се между няколко вкусни ястия/например пица/, но за десерта съм 

сигурна, че ще е сладолед.

Въпрос:

Къде все още не е стъпвал кракът Ви, а много ви се иска?

Отговор:

Аз съм любител на пътешествията. Посетила съм много красиви места, но 

непосетените са много повече. Не е важно къде ще отида, по-важно е да съм с 

приятна компания.

Въпроос:

Какъв беше последният подарък, който подарихте и на кого?

Отговор:

Последните подаръци бяха предназначени за моите четирима внуци, трима от 

които бяха рожденици през април. Най-големите ще бъдат първокласници 

тази година.

Ивет 4 „б“ клас



Отговорите на г-н Киричков:

Въпрос:

“Възрастните никога не разбират нищо сами, а за децата е уморително все да им 

обяснават и обясняват.“ Това са думи на Антоан дьо Сент-Екзюпери. Какво не се 

умориха да Ви обясняват Вашите ученици?   

Отговор:

Моите ученици обичат да разговарят с мен, а това е така, защото винаги ги 

изслушвам внимателно. Най-добрият събеседник е добрият слушател. Аз съм от 

възрастните, които ценят разговорите с децата и мъдростта в чистите детски 

мисли. Затова се вслушвам във всяка тяхна дума и се уча от тях. Често самият аз 

се чувствам като едно дете сред приятели, а не като учител.

Вивиан 1 „а“клас



Въпрос:

Ако през Възраждането учителите са били предимно мъже, то днес мъжът
като начален учител изглежда екзотично.Какво Ви мотивира да изберете 
тази професия?

Отговор:

Много велики българи, в това число Христо Ботев и Васил Левски, са били 
учители в определен период от живота си. Приятно е да знаеш, че 
приличаш по нещо на тях.

Моето желание е да помагам на децата. Моите идоли са моите учители, на 
които се възхищавам и оценявам тяхната роля в моя живот. Винаги съм
искал да бъда като тях. Зная каква е разликата между образования и 
необразования човек и всеки ден я обяснявам на учениците. Мисля, че 
умея да предавам своята амбиция на децата и да ги мотивирам да развиват
уменията си.

Гери 1 „а“



Въпрос:

Ако притежавате силата на някой от супергероите, каква точно сила бихте

избрали и защо?

Отговор:

Не харесвам супергероите. Смятам, че ние притежаваме много голяма

сила, която не използваме. Често говоря на учениците за силата на думите. 

Ако умеем да се изразяваме и използваме по-красиви думи, можем да 

бъдем по-приятна компания и да имаме повече приятели. Аз се стремя да 

забелязвам добрите неща във всеки човек и да благодаря дори за най-

малките неща. Моята суперсила е позитивното ми отношение към хората и 

вярата в тях.



Въпрос:

Без какво никога не тръгвате на път?

Отговор:

Никога не тръгвам на път без книга и без добро настроение.

Въпрос:

Кой е най-щурият подарък , който сте получавали в живота си?

Отговор:

Празнувах рождения си ден в един пиано бар. Навършвах 20 години. В бара

имаше караоке вечер и мои приятели ме поздравяваха с песни за рождения

ден. Изведнъж едно момиче от съседната маса взе микрофона и каза, че иска

да изрази чувствата си към рожденика със следващата песен. Тя започна да

пее " Отдавна хората говорят" на Тони Димитрова. Беше доста забавно.

На последния 15-ти септември моят ученик Румен ми подари един голям

ананас. Беше странен и вкусен подарък.

Ивет 4  „б“ клас 



Въпрос:

Коя е последната книга , която прочетохте?

Отговор:

Обичам да чета по няколко книги едновременно. Последната, която

прочетох беше " Граматика на фантазията" от Джани Родари. Винаги

държа близо до себе си и поезията на Ботев, Яворов, Дебелянов и Борис 

Христов.

В момента чета "Процесът" на Франц Кафка.



НАШИ УЧЕНИЦИ СПЕЧЕЛИХА!!!

1. Кристиян Кирилов Шатков 4 „б“ клас

2. Теодор Иванов Конданински 4 „а“ клас

3. Елена Иванова Конданинска 3 „а“ клас

4. Цветелин Цветелинов Миланов 4 „а“ клас

5. Стела Венциславова Евгениева 4 „а“ клас

6. Станимир Пенков Петков  4 „а“ клас

7. Ванеса Славчева Левтерова 4 „а“ клас

8. Виргиния Кирилова Дашева 4 „б“ клас

9. Полина Калинова Тодорова  4 „а“ клас

10. Пламена Тихомирова Ценова  4 „а“ клас

11. Никол Миланова Цингова 4 „а“  клас

12. Велизара Емилова Караасенова 4 „б“ клас

13. Кристияна Велизарова Грозданова  4 „а“ клас



ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ПУБЛИКУВАМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЕСЕТА ОТ 

КОНКУРСА „АЗ И МОЕТО УЧИЛИЩЕ“. ПРЕДЛАГАМЕ ВИ 

ЕСЕТО НА ОРЛЕАНА ПАСКОВА,УЧЕНИЧКА ОТ V А КЛАС

Училището ни се казва 171 ОУ „ Стоил Попов“ и се намира в град Нови Искър.

Аз обичам моето училище, защото се чувствам добре там.

Училището се помни завинаги – първия звънец, първия любим учител. Още

помня първия учебен ден, в който мама ме заведе за първи път там. Беше малко

страшно от непознатото, но и също толкова интересно. С всеки изминал ден страхът

ставаше все по-малко, свикнах с непознатите ми до тогава деца и ставахме все по-

близки.

Обикнах и учителите си, защото всеки ден се виждахме и прекарвахме заедно.

Те ми помагаха и учеха как да се справям със задачите в училище, а и с трудностите в

живота. Те ме научиха да пиша, да смятам, а и също така да овладея и чужд език.

Училището и учителите в него ме карат да вярвам в себе си и да искам да

научавам все повече за света и за хората около нас. То е първата стъпка към

пътешествието, наречено живот,което ни учи да следваме мечтите си.

Ивет 4 „б“ клас



УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО 

Приятелството

В приятелството тъй красиво,важно

усещаш ти опора и душа.

И знаеш,че до тебе рамо има 

и някой ще ти  подаде ръка.

Подкрепата с надежда те дарява, 

с кураж  в трудните ти дни,

и с щастие от ведрата усмивка                                               

на приятеля тъй скъп,незаменим!

ЗИМА                                                                                                       Пролет  дойде

Листата опадаха от големия бук.                                                      Пролетта дойде и всичко се събуди

Клоните се оголиха без звук.                                                              от тежък зимен сън. 

Няма ги вече дървесните багри.                                                       Листата вече бавно се разпукват

Сняг покри клоните грамадни.                                                           и живот зове навън.

Зима студена настъпи и ето – Цветята бавно главичките подават

вятърът лют върви из полето .                                                            от легълцата им,заровени в пръстта.

Свири неспирно,зловещо и диво.                                                      Мирис  нашироко се разнася,

Зимата,зимата,тя е....красива!                                                             мирис на познайника - дъжда.      

Виктория Велкова е 

ученичка от V а клас.

Това са нейните първи

стъпки в поезията.

На добър час, Вики! 



Размисъл за щастието

Един късен следобед бях навън със семейството ми. Говорихме си за приятни

неща и се забавлявахме. Изведнъж осъзнах,че точно в такива моменти съм

щастлива.

Замислих се и за други неща, които ме правят щастлива. Видях себе си с

книга в ръка, размисляваща, как бих реагирала, ако съм на мястото на героите.

И до мен, разбира се, моята котка, сгушена и мъркаща.

Щастлива съм и когато мечтая. Да, истински щастлива съм тогава! Толкова

много мечти, а все още не знам коя е най-голямата ми! Може би един ден ще я

разбера. Но по-важното е как бих я осъществила. Всеки от нас в даден момент

си казва: „ Искам да стана такъв или да направя това!‘ . Представяме си

перфектния ден( а съществува ли такъв !), в който мечтата се сбъдва. И често

пропускаме да начертаем пътя за нейното постигане . Пътят, който трябва да

извървим до мига на нашето щастие. А той може да бъде дълъг и труден.

София Хаджиева, V a клас



ДОНКИ

Очите му се разшириха от ужас. Огромно чудовище, с издължено тяло и
продълговата муцуна, здраво стискаше приятеля му в двете си ръце и го
придърпваше към устата си.

Даниел бързо се наведе , взе първия попаднал му камък и го запрати по
странния звяр. Ударът беше толкова силен, че викът на чудовището разтресе
малката планета.То изпусна Рик и погледна по посока на хвърления камък. В
погледа му имаше такава свирепост, че Даниел, без да се замисля, хукна да бяга.

Не знаеше къде отива, но чуваше шума от стъпки зад него. Сърцето му
биеше учестено и пот се стичаше по зачервеното му лице. Къде да се скрие? На
какво можеше да попадне? Какво ставаше с Рик? Тази странна планета се оказа
негостоприемна и пълна с ужасяващи капани.

Видя нещо като скала и се втурна към нея. Започна бързо да се катери.
Дългите месеци, прекарани в Центъра за подготовка на космонавти, сега се
оказаха най-полезното нещо, което бе вършил в живота си. След поредното
набиране успя почти да достигне до върха на тази купчина, която той беше
нарекал скала.

Димитър Стефанов и Роман Йордаов,VI a

Ивет 4„б“



Даниел отново заби нокти в скалата. Този път камъкът се отчупи и 

космонавтът се свлече надолу. Успя да се задържи и погледна назад. 

Огромното чудовище  беше твърде близо. С последната му останала сила 

той успя да стигне върха.

Там, горе Даниел забеляза тесен прорез и се промъкна през него. 

Попадна в пещера със стъклен под, под който течеше вода. По тавана бяха

изрисувани съзвездията, а стените на пещерата пулсираха. Беше красиво и 

едновременно плашещо.

Космонавтът продължи към вътрешността на пещерата.  Влезе в 

първата зала и дъхът му замря. Едната стена на залата беше стъклена и 

през нея се виждаше цялата планета. Даниел забеляза Рик, който все още

лежеше недалеч от ракетата. И в този момент някой докосна рамото му.

Следва продължение...

Димитър Стефанов и Роман Йорданов,VI a 



КАКВО ЗНАЕМ ЗА ЖИВОТНИТЕ

Коледна фрегата

Тази уникална птица може да видите само на Коледния остров в Тихия 

океан. Тя е една от петте вида фрегати и е най-рядката от тях.  Птиците от 

този вид обичат да летят, не ходят и не плуват.  Известни са като 

„пиратите“ , защото безмилостно нападат други птици или им крадат  

храната. Именно  от агресивното им поведение е дошло името на птиците, 

което означава боен кораб.  Фрегатите обикновено се срещат по двойки, а 

на острова са останали не повече от 2000 двойки.  Основната заплаха за 

вида им е изчезването на естествената им среда и жълтите мравки. 

Последните вече заемат 18% от територията и продължават да се множат. 

Жълтата луда мравка е сред стоте най-унищожителни видове в света.  Тези 

мравки нападат птичите гнезда и променят цялата екология на острова.

Рубриката подготви : 

Елеонора Райкова, VI a клас



ХОРА, БЕЛЯЗАЛИ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Знаете ли кой е първият премиер на България след Освобождението?

Неговото име е Тодор Стоянов Бурмов. Известен е като български борец за църковна

независимост през периода на Възраждането, а след Освобождението – като активен

политически деец и творец на новата българска история.

Роден на 02.01.1834 г. в село Нова махала, Габровско в семейството на Неда и

Стоян Лазарови. Първоначално учи в килийно училище в Габрово, а по-късно

постъпва в Габровското взаимно училище.

Още в ранните си детски години Тодор Бурмов показва много добри

способности и това му дава възможността да продължи образованието си в Русия.

През 1857 г. завършва Киевската духовна академия със степен магистър и се връща в

Габрово,където работи като учител. Успява да превърне Габровското училище в едно

от най-модерните училища в страната. Едновременно с това започва и своята

публицистична дейност , пишейки материали за „Цариградски вестник“ и списание

„ Български книжици“, на което по–късно става редактор.



Борец за църковна независимост, той е участник във Великденската акция и

отпечатва брошурата „Българите и високото гръцко духовенство“, в която

поставя въпроса за необходимостта от самостоятелна българска църква.

През следващите няколко години Тодор Бурмов поема издаването на

вестник „Съветник“- първият български партиен орган, изразяващ позициите на

умереното крило в борбата за църковна независимост. През 1865 г. вестникът е

спрян, но Бурмов продължава да отстоява своите позиции на страниците на

вестник „Время“ от 1865г. до 1867г. Бил е кореспондент на „Московские

ведомости“ и „Европа“.

По време на Руско-турската освободителна война (1877-78г) е ковчежник на

Канцелария за граждански дела към щаба на руската армия. През 1878 г. е

назначен за вице-губернатор на Пловдив,а на следващата година- за губернатор на

София. Това предопределя и блестящата му политическа кариера.Княз Батенберг

го избира за пръв министър-председател на страната, като едновременно с това е и

министър на вътрешните работи и управляващ Министерството на народното

просвещение.

До 1884 г. е един от водачите на Консервативната партия и два пъти е

избиран два пъти за министър на финансите. По-късно се присъединява към

либералите на Драган Цанков.

Тодор Бурмов умира на 25.10.1906 г. във влак,на път от София за Цариград,

на 72-годишна възраст.

Изготвил: Елеонора Райкова, VI a клас



М А Й - ЛЮБОПИТНИ  ДАТИ И ФАКТИ 

Рубриката изготви Ная Кирова, ученичка от VI а 

ЗНАЕТЕ ЛИ,ЧЕ:

На 1-ви май  1886 г. в САЩ профсъюзите провеждат стачка с участието  на над 
300 000 работници с искане за въвеждане  на 8-часов работен ден. От тогава 
насам 1-ви май се празнува като международен ден  на труда.

На 1-ви май 1561г. крал  Шарл IX подарява стръкче момина сълза на 
придворните дами. Според  келтската  традиция момината сълза е символ 
на настъпващата пролет  и талисман за щастие и любов. Така кралят 
поставя началото на празнуването на деня на момината сълза във Франция. 
И днес французите празнуват този ден,като подаряват на близките си 
стръкче от това цвете. Този празник може да бъде сравнен с нашата Баба 
Марта.

На 3-ти май 1993 г. Общото събрание на ООН обявява датата за Световен ден 
на свободата на печата.



На 5-ти май през 1949 г. е основан Съветът на Европа и по тази причина  денят
е избран за негов празник. Въпреки това, лидерите на общността решават
да празнуват деня на Европа на 9 май. 

На 9-ти май е празникът на нашата Европа.

12 май е Световен ден на медицинските сестри – отдава се почит на една от 
най-хуманните професии.

На 15-ти май Стоян Михайловски написва химна на Кирил и Методий

На 20-ти май 1943г. цар Борис III отклонява германски планове за депортация 
и изселва 25000 евреи от София

На 21-ви май православната църква почита паметта на Св.Константин и 
Елена,неговата майка. Флавий Валерий Аврелий Константин е римски
император,който слага край на преследването на християните в Римската
империя,издавайки Миланския едикт.Този ден е свързан с Дионисиевите
мистрии,които почитат възраждането на природата,с огнените танци на 
нестинарите,магическите пророчества и лечебната сила.



24 май е денят на българската писменост,просвета и култура. Денят се отбелязва

като църковен празник още през XI век,но като празник на просветата се

чества за първи път в град Пловдив през 1851г.,когато в епархийското

училище,по инициатива на Найден Геров,се организира празник и ученическо

шествие. Празникът на буквите е специален за всички нас. Всеки българин го

носи в сърцето си,където и да се намира.

Световната здравна организация през 1988г. обявява 31-ви май като Световен ден

без тютюнопушене,като си поставя основна задача – изчезването на проблема

през XXI в. Вече живеем в XXI век,но борбата с никотина продължава.



КРЪСТОСЛОВИЦА

1. Изкуство, в което се поставят драматически произведения на сцена.

2. Горски бозайник с разклонени рога

3. Ден,в който се чества някакво събитие

4. Специални приспособления за плъзгане по лед

5. Човек,който изработва стилни,модерни дрехи

6. Който лесно и бързо реагира на външни дразнения

7. Нещо необикновено,свръхестествено явление

8. Форма, в която се проявява  същността  на нещо

9. Всичко,което съществува

10. Който има неограничена сила ,власт

11. Придадена чрез  подстригване форма на коса

12. Близък познат,с когото се поддържат дружески взаимоотношения

13. Голяма хищна морска риба

Елеонора Райкова,VI a клас
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