


Днес е нашият ден, българи! Денят, който ни 
обединява .

Да, всеки народ има свой национален празник, но нашият е
някак по-особен. В продължение на векове българи, с меч или перо,
са воювали за него. В нашата свобода са вплетени имената на Левски
и Ботев, Паисий и Раковски, Каравелов и Бенковски. Благодарение и
на хиляди българи, съхранили език и традиции, живеем на това
райско кътче, описано по неповторим начин от най-българския поет
Вазов:“На изтокът светлика, на югът аромата.“

Трети март е свещена дата за всички нас. Не само
Руско-турската война, но и подвигът на нашите революционери,
саможертвата на нашите опълченци възкресяват България от
пепелището. Свободата ни не е дарена. Тя е завоювана и изстрадана.
Днес, повече от всякога, трябва да я ценим и защитаваме. И да я
празнуваме.

Честит празник, българи!

Виктория Велкова , 6 клас



ИНТЕРВЮТАТА НА ХАНА

1.Имате ли някога усещането, един и същи ден да се повтаря СТО пъти?

Отговор:

Вярно е, че има сходни събития през различните дни, но заедно с това всеки ден е уникален сам по себе си и понякога най-неочаквано се случват неща, 
които са интересни и неповторими.

3.“Свещеният език на нашите деди“ , не го ли напълнихме с много чуждици? Какво мислите?

Отговор: 

Тъжно е, че нашият прекрасен език наистина се напълни с много чуждици. Днес за съжаление ги няма радетелите, повели битка за запазването на 
чистотата на езика ни, каквито са Иван Вазов, Иван Богоров, Александър Теодоров-Балан. Нужно е да вземем пример от тях и да съхраним словното 
богатство, което ни завещаха майсторите на словото. И днес много българи уважават повече английския, от колкото собствения си език. Едно от 
доказателствата, че сме родолюбци, е да съхраняваме и пазим от нашествието на чуждиците нашия роден език, колкото и да ни е трудно.

3. Страната там, в която живеете в момента, наистина ли е най-доброто за вас?

Отговор:

Страната, в която живея, може да има недостатъци, но тя е моята страна и аз я обичам. Родината е една и никой не е в състояние да промени този факт. 
Трябва не само да критикуваме, а да правим неща, с които да се опитваме да променяме негативните явления в положителна посока .

4. Кое бихте предпочели- да сте тревожен гении или радостен глупак?

Отговор:

Не бих предпочела нито едното, нито другото. Хората се раждат на земята с някаква мисия, но за съжаление не винаги я откриват. Всеки човек е една 
вселена и носи у себе си нещо прекрасно. Хубаво е всички ние да се уважаваме взаимно и да си помагаме, защото носим Божията искрица в душите си.

5. Ако жените и мъжете живееха на две различни планети, какво ще се случи с тези планети?

Отговор:

Отделно тези планети не биха оцелели. Вероятно биха се слели в една планета, защото мъжете и жените са взаимно свързани и са две страни на едно 
цяло.

Днес ви срещаме с две от нашите учителки, които ни учат да ценим и обичаме 

историята и езика си.

г-жа Роза Петрова, учител по български език и литература



г-жа Калина Ангелова, учител по история

4.Защо религиите, които подкрепят любовта, предизвикват толкова много 

войни?

Смятам, че този въпрос не е толкова свързан с религията, колкото с 

политиката.

Днешните политици: и наши, и чужди, притежават способността, вадейки 

думи от

контекст, да ги превръщат в оръжие за масово унищожение. Ако в миналото 

религията

е била водеща в живота на хората, то днес е точно обратното. Политиката е в 

състояние

да използва нещо толкова сакрално и лично, каквото е вярата, в който и да е 

Бог, като

оръжие за обслужване на користни цели.

5.В кой момент от историята бихте се върнали и защо?

Това е най - трудният въпрос, който може да бъде зададен на един историк. 

Ще

посоча един момент, но искам да направя уточнение, че не е само този. Има 

много

събития и в нашата, и в световната история, които бих искала да видя с очите 

си. През

1936 г. в Лондон се провежда парад на ветераните от Първата световна война.

Делегацията от наша страна е водена от генерал Владимир Вазов. 

Командваната от него

една единствена дивизия разбива обединените 7 дивизии на Антантата през 

април 1917

г. На този парад неговият опонент, фелдмаршал Милан, казва: „Свалете 

знамената!

Минава генерал Вазов, победителят от Дойран!“

1.Коя е най-голямата Ви слабост?

Моята най – голяма слабост е вярата ми не само във 

втория шанс, но и в третия,

четвъртия и т. н. Вярвам, че хората биха могли да 

извличат поуки от всяка своя

постъпка. За съжаление, напоследък се убеждавам в 

противното.

2.Бихте ли се сприятелили със себе си?

Да, бих се сприятелила със себе си, защото това е знак, 

че съм в мир с моята

личност и се приемам такава, каквато съм. Приемам 

всички слабости и недостатъци,

които имам. Това е много важно и за общуването ми с 

околните. Не може човек да

очаква мир около себе си, ако в него бушува буря.

3.Ако над главите на хората имаше измервателна скала, 

какво бихте искали да мери

тази скала?

Определено, заради времето, в което живеем, искам над 

главите на хората да има

скала, която да измерва нивото на честността им. Във 

времена на универсална измама

това е много важно.



УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

Какво е за мен България?

Вярвам, че за всеки човек, България не е просто мястото, в което се е родил, израснал, учи и 
работи. Замисляли ли сме се с какво помагаме това място да стане още по-прекрасно?

Ако отговорът е „никога“, то е време да посетим паметниците на хора, загинали в името на 
това да бъдем свободни. Трябва да сведем глава и да благодарим.

За мен България е чист извор. Хората от моята страна са добри и сърдечни. Е, ако срещна 
грубост, отговарям с добро, защото съм убедена, че така късам веригата на злото.

Горда съм, че съм родена в земя на хилядолетна история. Познавам подвизите на нашите 
герои, прекланям се пред тяхната саможертва в името на свободата. Давам си сметка, че дължа 
много на нашите будители, които не изгубиха вяра и съхраниха през вековете нашата писменост и 
култура.

Ние, всички нямаше да сме това, което сме, без силния дух на нашите прародители. Аз 
самата съм гордо българско момиче , което вярва в бъдещето на своята родина и ще направи всичко 
по силите си България да стане Раят на Земята.

Българското е в мен и никой не може да ми го отнеме.

Полина Тодорова, 5 а клас



ДА ИЗБЯГАШ ОТ АДА
През 2018 между Северна Корея и САЩ избухва конфликт, заради притежаването на ядрено оръжие 

от диктаторския севернокорейски режим. 

На 21 ноември същата година в Пентагона бяха извикани по спешност лейтенант Даниел Паркър и 
втория член на специалния отряд-сержант Томас Уилкинс. 

Двамата се срещнаха пред главния вход на внушителната, шестоъгълна сграда.

-Знаеш ли нещо?- попита Паркър. 

Томас повдигна рамене. В този момент вратата се отвори и чуха призрачен и провлачен глас:“Готови сме да 
Ви приемем“. 

Влязоха във зала, където около голяма дървена маса се бяха наредили генерали. Много от тях бяха 
герои от войните.

-Господа!-обърна се към тях един от възрастните генерали.-Вие сте избрани за … тайна операция. Зад гърба 
му се появи карта на Северна Корея.

При вида и Паркър потрепна. И на двамата мъже им стана ясно,че предстои нещо особено опасно.

Старият генерал продължи:

- Задачата ви е да разузнаете къде корейците са складирали своето ядрено оръжие. Знаете, че сме длъжни да 
спрем диктатора. Човечеството е заплашено от ядрено изпепеляване, ако не успеем да обезвредим Северна 
Корея.

Двамата млади мъже разбраха каква огромна отговорност лежеше на раменете им. Те бяха 
преминали през хиляди изпитания, но Северна Корея беше нещо особено и плашещо.

- Кога тръгваме?-попита Уилкинс.

-Утре сутринта в 8:00. Хубав ден !-отговори генералът.

Двамата мъже козируваха и със стегната стъпка излязоха от залата.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ….. Константин Иванов 7 клас



МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ ОТ 2Б

Лили Инес Портрет на Симона, 

нарисуван от Пламен



БЕЛЕЖИТИ ДАТИ

1. 1.03- Международният ден за борба против ядреното оръжие се отбелязва по повод годишнина от взривяването през 1945 г. 
на американска водородна бомба над атола Бикини в Тихия океан

2. 3.03- Денят на Освобождението на България от османско иго 3 март е националният празник на България от 1991 г. На този 
ден е подписан Санстефанският мирен договор за прекратяването на Руско-турската война от 1877 – 1878 г., който ознаменува 
Освобождението на България. Договорът е подписан на 3 март (19 февруари по стар стил) през 1878 г.

3. 15.03- Световния ден на потребителите, за да напомним техните основни права при закупуването на стоки и ползването на 
услуги, както и да ги насърчим да бъдат взискателни към търговците и техните предложения.

4. 14.03- Световен ден на съня се отбелязва от 2002 г. по инициатива на Световната асоциация за профилактика на съня, на 
Световния фонд за психично здраве и на Световната здравна организация.

5. 20.03- В посланието си по случая генералният секретар на организацията Бан Ки-мун заявява, че именно щастието е „в 
основата на човешките желания“, но изразява съжаление, че „базовото материално благосъстояние засега е недостъпно за 
прекалено голям брой хора, които живеят в крайна бедност“.

6. 20.03- Датирането започва от 1993 г. по инициатива на Асоциацията на астролозите. Като най-подходящ за празника е 
избран Денят на пролетното равноденствие, когато започва астрологическата година и който се случва на различна дата.

7. 22.03- Световен ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март. Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за 
околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внимание 
върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.

8. 27.03- Международният ден на театъра e въведен през 1961 г. от парижкия Международен театрален институт, действащ под 
егидата на ЮНЕСКО. Според устава си организацията има за цел разширяване на сътрудничеството между всички театрални 
дейци.


