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И тази година е към своя край. Необичайна и трудна 
година за всички хора по света. За първи път бяхме затворени за 
дълго време вкъщи и общувахме единствено през екраните на 
компютрите. Вирусът превзе мислите на мнозина, а някои 
загубиха живот и доходи. Страхът трайно се настани в душите на 
хората. 

Независимо от всички трудности аз успях да осъзная колко 
много приятели имам и колко много не мога без тях. Усетих 
подкрепата на близките ми хора и безрезервната обич, която 
получавам от тях.

Сега с настъпването на Коледа, надеждата ми нараства. 
Празник на светлината и любовта, Рождеството ни зарежда с нова 
вяра в доброто и човечостта.

Да си пожелаем една здрава, честита и успешна година, 
приятели!

Виктория Велкова 6 клас



Интервютата на Хана
Днес ще ви срещна с две поколения учители. Общото между тях е, че и двете 
имат заразителна усмивка и силно обичат професията си.

Даниела Деянова
1. Вие сте дългогодишен учител, как и къде намирате нови идеи,  за да 
разнообразите преподаването на учебния материал?

Колкото и да сме научили и усвоили в професията си, тя непрекъснато 
ни поставя пред нови предизвикателства . Трябва непрекъснато да учим нещо ново, 
което да ни помогне да се справим с тях. Трябва всеки ден да се променяме . Нищо и 
никой не може да остане в едно и също състояние дълго време.  

Да, ако мразим промените, ако се страхуваме , тогава ще загубим 
връзката със себе си и учениците! Трябва да приемем, че ЖИВОТЪТ е променлив и е 
най-голямото УЧИЛИЩЕ.

„Който търси – намира!“

2. Смятате ли , че оценките в образованието трябва да бъдат премахнати до 8 клас?
Получаването на оценки в училище провокира в учениците емоции. 

Безобидни числа, а предизвикват различни чувства! Оценката е начин да дадем 
адекватна преценка за дейността на учениците. Те трябва да получат реална 
представа за своите възможности. Оценката е нашата обратна връзка. 

Всички знаем, че за да преборим даден страх, трябва да се изправим 
очи в очи с него. Именно тук е разковничето на оценяването. 

Оценките са средство, а не фактор!!!

3. Как бихте мотивирали някого да стане учител?
Учениците  са разнообразна палитра от характери и интереси, 

докосващи ме по невероятен начин.
Имала съм безкрайно много емоционални моменти, които няма да 

забравя никога.  Децата ме карат да се смея и да плача, да съм строга и добра, да 
откривам самата себе си. Децата са най-искрените същества на този свят. Те са 
непринудени.Те са уникални. Нищо не може да замени искриците в очите им. Пазя 
хиляди малки картички, съобщения, бележки. Снимки от всеки клас се трупат в 
албумите ми.

Неповторимо е чувството, когато виждаш, че трудът ти, емоциите ти  
не са отишли напразно!

4. На Антоан Дьо-Сент Екзюпери принадлежи 
следната мисъл: ,,Ако искам да видя 
пеперуди,трябва да изтърпя 2-3 гъсеници". 
Вие трудно ли отглеждате ,,пеперуди"?

„Малкият принц“ на Антоан дьо 
Сен-Екзюпери е любима моя книга.

Някои хора са ни неприятни 
като гъсеници, но те имат нещо прекрасно в 
себе си. Търсете го! Възможно е да се лутат и 
да търсят своя път към превръщането си в 
пеперуди. Трябва да сме по-търпеливи, по-
спокойни и да умеем да откриваме желанието 
за развитие и промяна. „Пеперуди“ се 
отглеждат със сърце и душа!

5. Представете си , че е избухнал пожар , кои 
3 неща ще вземете със себе си , за да спасите?

1. Ще взема детските усмивки, които топлят 
душата ми.

2. Ще взема всички малки спомени: 
картички, бележки, просто листчета, написани 
с много обич.

3. Ще взема телефон, защото искам да 
имам постоянна връзка с хората , които 
обичам и на които държа.



1. Как бихте описали себе си с 3 думи?

Себе си мога да опиша с много думи и лоши, и добри, но избирам тези : лъчезарна, търпелива и 
добродушна.

2. Бихте ли ни казали кое е най-щурото нещо, което сте правили през живота си?

Най- щурото нещо, което съм правила до този момент е скачане с бънджи от въздушен балон. Беше си доста
страшно и динамично! Ха-ха!

3. „Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далече". Как бихте разтълкували тази мисъл на Екзюпери?

Тази мисъл е на един велик писател и може да се тълкува по различни начини. За мен, тя е свързана с 
житейския път на един човек, а той е като асфалтовите пътища, по които преминаваме всеки ден.  Ако приемем факта, че 
няма затворени улици и вървим само по една права, тя ще ни отведе пак до същото място, от което сме започнали. Тази
праволинейност не би ни накарала да осъществим нашите цели и желания. Понякога просто трябва да поемеш по другия
път. Когато си на кръстопът, да поемеш риск, да приемеш страха и да видиш резултата, който в повечето случаи е 
положителен. И така, няма как да стигнеш далеч, ако все се връщаш в началото. Рискувай и дерзай !

4. Представете си , че сте пътен знак, поставен недалеч от училището. Какъв знак искате да бъдете:  забранителен , 
предупредителен или разрешителен?

Знакът, който бих си избрала е предупредителен. Аз като един истински пътен знак в реалния живот, 
наблюдавам отстрани и предупреждавам за нещата, които могат да се случат, хубави или лоши.

5. Каква е Вашата формула за щастие? 

Моята формула за щастие е една от най-простите : (здраве и любими хора)х2 + истински усмивки.

БЛАГОДАРЯ!

Кристина Деянова



Ученическо творчество

Пожелание за Коледа
Навън е тиха, лунна вечер.
Снегът примамливо блести.
Днес Коледа е – празник вечен.
Бъди сред нас и ти!

Спасение на хората донесе.
Щастливи мирни бъднини!
Христос роди се! Пейте песен!
Любов раздай и ти!

И в тази нощ излез навън. Небето звездно погледни…
И с пожелания за Коледа стани звезда и ти!
Селин Герасимова 5б класВанеса Лефтерова 5а клас



За силата на чудото и магията
Всеки човек иска света, в който живее да е по-

различно и по добро място. Често възрастните, както и 
децата , очакват да се случи някое чудо, да бъдат 
очаровани от някоя красива магия. И не се замислят, че 
светът е една пъстроцветна дъга и е достатъчно да имат 
очи, с които да го видят и сърце, с което да го приемат.

Магията е навсякъде около нас. Тя просто 
трябва да бъде осъзната. Тя е красивата приказка, в 
която вярваме или не вярваме, но винаги я обичаме, 
когато сме деца. Станем ли възрастни я заменяме с 
митове и легенди, които не са нищо друго освен 
помъдрели приказки. Тя е коледното дръвче, което ни 
зарежда с онова настроение, което ни кара безотказно 
да вярваме, че на Коледа се случват чудеса. 

Защото е чудо да усетиш чрез прегръдката на 
родителите си обичта, която получаваш. Чудо са и 
даровете на природата, защото тя не винаги е щедра. 
Чудо е и вярата ни в доброто. Без чудеса светът ще стане 
черно-бял. Не трябва да търсим обяснение за тях, за да 
не ги обречем на несъществуване. А как ще живеем без 
чудеса?

Полина Тодорова 5а клас

Борислава Иванова 1б клас



Бяло. Лозите са покрити с пухкав, бял сняг. 
Премръзнали врабчета, кацнали върху клоните на 
изнемощялата джанка, се оглеждат за трошица хляб. 
Отдолу дебне съседският котарака.

А аз чакам с нетърпение времето за разходка с 
Джеси, моето куче, за да заровя лице в снега.

Виктория Цветкова 5а клас

Ина Кошутанска 2а клас Огнян Николов 1б клас Дарина Попова 1б клас



Традицията на Бъдни вечер
Бъдни вечер е един от най-важните християнски празници в едно семейство. 

Честваме раждането на нашия спасител. Извършваме ритуали, които са призвани да носят 
здраве и щастие в дома.

На тази вечер цялото семейство се събира около трапезата, като всеки извършва 
ритуала, наследен от предците. Мъжете са длъжни да отсекат Бъдника(дърво от дъб или 
круша), да го запалят и да го оставят да гори цяла нощ. Огънят пази от зли и неблагоприятни 
сили. Една част от пепелта се запазва, като помощ срещу злини, а с другата част се посипват 
ниви и градини, за да е плодородна посадената земя.

Докато мъжете извършват своя ритуал, жените приготвят празничната вечеря. 
Най-важното е да направят питата рано сутринта. За целта най-младата мома ходи и взима 
вода, но по пътя не говори, а мълчи. С донесената вода домакинята приготвя кръгла пита, 
наречена Боговица или Бедняк. В нея се слага сребърна пара и дрянови пъпки, а отгоре я 
украсяват с плодове, жито и кръстове, направени от тесто. От приготвянето на хляба се 
изключват само момите за женене, за да не отнесат плодородието, когато се разделят с 
дома. Най-възрастният отчупва първото парче от питката  и го нарича за мъртвите, докато 
второто парче е за къщата, за да носи здраве и щастие. Поставя се на високо. 

На масата се седи дълго време и не се става, но все пак, ако на някой му излезе 
работа, той може да стане, но в приклекнала поза, като дърво препълнено с плодове.  
Трапезата не се прибира, защото хората вярват, че небето се отваря и че мъртвите ни 
близки ще се съберат и ще вечерят на масата. Най-важното е, че се яде постна и много 
вкусна храна.

Този празник празнуваме на 24 декември, ден преди Коледа(25 декември).
Пламена Ценова 5а клас


