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В това време на
годината всички се
събират да честват най -
светлите празници. Коледа
събира семействата заедно
да се веселят на изящната
трапеза. Нова година
дава ново начало за нас.
На 14 януари празникът
на нашето училище ни
напомня да ценим мястото,
където учим днес. Навън е
студено, но вътре е по -
топло, отколкото е било през
цялата година. Всички ние
искаме тези празници да
дойдат по-бързо и да не
отминават. Краят на
календара е може би най -
хубавото време на годината.

Теодор 6а

Денис 4б



Интервютата на Поли
Поли от 6а клас:
интервю с Искра 

Ангелова

Наближава Рождество, какво 
означава за Вас този празник?

Любов, толерантност, човечност, 
споделяне, смирение.

Как го празнувахте, когато
бяхте в чужбина?

Китайците не празнуват Коледа
като нас. През последните 10 години
от моето пребиваване там, виждах
как те все повече започват да
украсяват магазините, да си
подаряват подаръци, но за тях
празникът нямаше същия
емоционален заряд, който има за
нас, християните. Имахме само по 2
дни отпуска за празника, 24 и 25
декември. Обикновено колегите
чужденци, не задължително
християни, се организирахме и
празнувахме заедно. Първо отивахме
на ресторант, а после си наемахме
караоке стая, където можехме да
пеем и да танцуваме до зори.



Вие сте нашият класен 

ръководител, как бихте определили 

класа ни с една дума?
Моите!

Коя е последната книга , която

прочетохте?

Наскоро препрочетох „Фондацията“ на

Айзък Азимов. Аз много обичам

фантастиката, защото тя дава свобода на

въображението и на изказа. Имам много

любими автори: Елин Пелин, Николай

Райнов, Жул Верн, Джордж Оруел, Артър

Кларк, Рей Бредбъри, Кир Буличов, братя

Стругацки, Вероника Рот, Сюзън Колинс и

много, много други именити писатели, но

най-много харесвам Айзък Азимов. През

призмата на едно бъдещо общество, било то

след някакъв катаклизъм или пък

постигнало състояние на утопия, авторът е

свободен да развие своите възгледи за

човешките взаимоотношения и развитието

на човешкото общество. Той е свободен да

предложи решения на определени

проблеми и да изкаже своите

предположения как биха се отразили те на

човечеството, ако бъдат успешно

приложени. Най-интересното е, че много от

чисто техническите решения, плод на

въображението на писателите фантасти от

19-ти и 20-ти век, които по онова време са

били чиста фантастика, днес са реалност.

Например, Наутилус подводницата на

капитан Немо (Жул Верн), лазерният лъч

на инженер Гарин (Лев Толстой), и т.н.



Ако трябва да изберете място 
за Вашата ваканция, кое ще е 
то и защо?

Била съм в много страни от Европа, 
но така и не успях да посетя Италия 
и Испания. Планирам да се запиша 
за екскурзия до Испания. Много 
искам да видя Барселона, Мадрид, 
Валенсия. Може би ще трябва да 
отида повече от един път, за да я 
разгледам добре. После ще помисля 
и за Италия.

Йоана 3б



Зимната атмосфера
Без да преувеличавам, всеки иска зимата да дойде 
по-бързо. Децата-заради подаръците, 
възрастните - защото се събира цялото 
семейство на трапезата. Не е ли прекрасно вкъщи 
на топло да гледаш как бавно пада сняг, да трупа 
върху клоните и покривите, и да блещука под 
лъчите на слънцето. Всичко навън сякаш спи, а 
растенията под бялата покривка събират сили да 
изникнат на пролет със своите прекрасни 
цветове.

Навън се чуват децата как правят снежни човеци, 
без да обръщат внимание на студа. Всички са 
радостни и се подготвят за идващите празници. 
Елхата е в най-изящният си вид, с разноцветни 
топки, закачени на клоните, а всяка от тях носи 
своите спомени. На всички ни е празнично, и по 
телевизията цял ден се нижат коледни филми. 
Какво по - прекрасно от това! Полина 6а

Нашите автори

Ванеса 6а



Мишка и книжка
Една мишка срещнала книжка. 
Изхрускала я бързо и казала:
- Ах, това беше тъй вкусно!
Оказало се, че е в чудното място!
- А кое е това чудно място? - попитала една 

друга мишка.
- Това чудно място е нещо като ресторант, 

но за мишки. Пълно е с книжки вкусни и 
чудати, пълни са те с драскулки и 
завъртулки! - казала лакомата мишка.
Умна мишка дошла и казала тя:
- Това не е ресторант, а е библиотека.
Лакомата мишка отговорила:
- Не я слушай, а си похапвай!
Умната мишка рекла:
Това не е шега! Послушайте ме! Книгите са 

за четене, а не за хапване. Четете и ще 
станете по - умни! Ако не, ще ви нашляпам!
Двете мишки се уплашили от думите на 

разумната мишка и започнали да четат 
книжки.
- И все пак трябва да се запознаем -

казало им умното мишле. Аз съм Томи.
Лакомото мишле побързало да каже
- Аз съм Тоби
А другото мишле рекло:
- Викайте ми Тони.
Така трите мишлета се запознали и всеки 

ден те чели книжки.

Ванеса 6а

Иоана Михайлова 3б



Нашият патрон

Стоил Попов още в ранна детска 
възраст проявява интерес към 
учението.Той е изпратен от баща 
си да се изучи в манастир с 
останалите деца, тъй като не е 
имало училища.

Стоил Попов бил много умен и 
получил добро образоование в 
Курилския манастир. Искал да 
предостави възможността на 
децата да се изучат в 
училище.Той инвестирал в 
знанията и през 1864г. създава 
училище в бащиния си двор.

Първото училище било с четири 
класни стаи през годините се 
развивало.

Ванеса 6а



Нашите млади 
художници

IIб чистити Коледа на 

всички!

- Калоян Симеонов

Николай Дечев -

- Дариа Попова



- Дариа Попова

Мартина Грозева -

Дариа Попова -

- Огнян Николов



Спортът и зодиите
изготвил Мартин 6а

"Тук ви представяме един нов и забавен начин да 
изберете спорта, който най-много ви приляга. 
Опитайте се да следвате своя хороскоп. 
Отчитайки влиянието му върху характера и 
личността, по-долу е представен списък на най-
подходящите спортове за всяка зодия. Кой е 
вашият"

ОВЕН (21 МАРТ - 19 АПРИЛ)
Овенът търси победата. Обичате да се състезавате, но 

не понасяте загубата. Затова в спорта е за 

предпочитане соло играта. Вашата енергия за борба и 

търсенето на адреналин могат да намерят 

удовлетворение в скоростните или контактните 

спортове. Пробвайте бокс, атлетика или мотоциклети.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ - 20 МАЙ)
Ако сте Телец, значи вашият избор е комфортът. Вие 

отказвате да го жертвате! Тренировките са просто 

начин за забавление и презареждане на батериите. 

Тичането на открито, гребането, танците и 

гимнастиките са подходящи за ва.

БЛИЗНАЦИ (21 МАЙ - 21 ЮНИ)
За Близнаците спортът е отборно занимание. Когато 

сте активни в група или с партньор, вие се чувствате 

добре. Игрите с топка са идеалният спорт за вас, за да 

изявите своя бърз ум и нужда от забавление. 

Фитнесът също би бил подходяща тренировка за вас.

РАК (22 ЮНИ - 22 ЮЛИ)
Основната цел на тренировките на Рака е релакс - да 

бъдат потопени в изживяването и да му се насладят. 

Естествено, като воден знак, водните спортове им 

прилягат най-много – плуване, водна аеробика, кану, 

гмуркане.



ЛЪВ (23 ЮЛИ - 22 АВГУСТ)
Лъвовете копнеят за адмирации и искат да 
бъдат звездите. И те като Овните имат нужда 
от победа. Имат кураж и искат да покажат 
мускулите си. Плажният волейбол, атлетиката 
и гимнастиката са спортовете за Лъва. Както и 
всяка от последните актуални тенденции, 
които биха им донесли признание сред 
познатите.

ДЕВА (23 АВГУСТ - 22 СЕПТЕМВРИ)
Девата е перфекционист и има нужда непрекъснато 

да се развива и усъвършенства. Много добре ще им се 

отразят спортни занимания, които изискват усвояване 

на сложни техники, като чигонг или бойни изкуства.

ВЕЗНИ (23 СЕПТЕМВРИ - 22 ОКТОМВРИ)
Каквото и да правят Везните, дори и в спорта, любовта 

е на първо място в главите им. Да изглеждат в добра 

форма и да имат красиво тяло е много важно. 

Контактните спортове обаче са им омразни. Затова, 

най-добрият избор е Пилатес, състезателни танци, 

тенис или кънки на лед.

СКОРПИОН (23 ОКТОМВРИ - 21НОЕМВРИ)
Скорпионите са упорити единаци със силни 

характери. Ако това е зодията ви, определено ще се 

чувствате най-добре като соло играч в спорта, където 

да можете да изхвърлите агресията си. Бойните 

изкуства и екстремните спортове, като парашутизъм 

например, са много подходящи за вас.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ - 20 ДЕКЕМВРИ)
Енергията и движението правят Стрелците щастливи. 

Особено тренировките на открито. Конната езда, 

катеренето, карането на колело в дивата природа са 

спортовете на Стрелеца. Стрелбата с лък също може да 

му достави удоволствие.



КОЗИРОГ (21 ДЕКЕМВРИ - 19 ЯНУАРИ)

Забравете за отборите! Като Козирог вие обичате да се 
състезавате сами със себе си и сами да побеждавате. 
Голямата ви издръжливост и стремежът да 
надскочите себе си ще ви направят отличен 

маратонец, скиор, велосипедист или катерач.

ВОДОЛЕЙ (20 ЯНУАРИ - 18 ФЕВРУАРИ)
Личното развитие и духовното усъвършенстване са 

много важни за Водолея. Затова йога е много 

подходяща тренировка за тази зодия. Но ако сте 

Водолей, вие освен това обичате да експериментирате 

с нови неща и много се интригувате от всичко 

екзотично и оригинално, дори и по отношение на 

спорта.

РИБИ (19 ФЕВРУАРИ - 20 МАРТ)
Както Ракът, така и Рибите имат спокоен характер и 

искат тренировките да им носят релакс. Само че, те 

обичат груповите занимания, като например курс по 

стречинг. Поначало плуването, водната топка, а при 

по-екстремните – гмуркането са спортовете на Рибите.



Весели 
Празници!


