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И ето отново сме заедно. След 
дълги месеци на раздяла с приятелите, най 
– накрая всички сме там, където трябва да 
сме – на училище. На някои то им липсваше, 
на други – може би не, но всички бяха 
усмихнати на първия учебен ден.

Аз се радвам, че съм отново в 
класната стая, защото ми липсваха 
приятелите, всеотдайните ми учители, 
дори дърветата в красивия училищен двор.

Да решавам задачи, да рисувам,
да пея – все неща, които правят 
ежедневието ми прекрасно!

Е, има и неща, които не ми 
харесват :
скритите под маските лица и 
натрапчивата мисъл за дезинфекция на 
ръцете. Убедена съм, че санитарните 
мерки бързо ще отминат.

А сега е време за нови знания и нови 
умения!

Виктория Велкова , 6а клас

Новата класна стая 
на открито



ИНТЕРВЮТАТА НА ХАНА
Г–жа Кошутанска

1.От малка ли обичате цифрите?Винаги ли сте искала да 

бъдете учител по математика?

От дете  обичам цифрите, но мечтата не ми беше да стана именно  учител по 
математика! Тогава защо избрах тази професия ли?  Защото през моя ученически живот  
имах такива учители, които оставиха трайна диря в съзнанието ми! Искам да приличам в 
много отношения на тях, но искам да бъда и себе си! Иска ми се и аз след време да бъда 
любимата учителка за поколения наред! Да си учител  е предизвикателство и изпитание. 
Учителската професия е една от най-трудните и изисква постоянство и упоритост. 
Истинският учител намира удовлетворение в постиженията на своите ученици, той е 
щастлив от това, което прави, виждайки всяка година реалните резултати от работата си 
( при мен резултатите от НВО – математика 😊 ).

2.Като влизате в клас, уравнение с колко неизвестни ви се налага 

да решвате?

😊 Чудесен въпрос! Влизайки в клас за съответния час ми се налага да решавам 
уравнение с най-малко три неизвестни:

- Дали учениците сами са написали домашната работа?

- Дали ще възприемат новия урок?

- Дали ще има необходимата дисциплина?

3.С какъв вид музика бихте описала хармонията на числата?

Хармонията на числата бих я описала с нежна, релаксираща музика 😊

4.Aко X е дълъг път, а Y – добра компания, до коя екзотична на 

света бихте стигнала?

Хммм.. Ако Х – е дълъг път, а У – добра компания с най-голямо удоволствие бих стигнала 
до едно кътче от земната действителност, чиято уникалност може да бъде разпозната 
само от ценители, а именно Бора Бора – приказен рай сред океана!

5.И да завършим с екзотиката – кои са вашите любими екзотични 

плодове?

Авокадо, манго и папая

С нея математиката е лесна.
Зад привидната й строгост се крие 
добро сърце на човек, обичащ 
учениците си .

Рисунка: Траяна Йорданова 6а



Ученическо творчество

Есен
Магията се нарича есен. Жълто и червено 

галят погледа и докосват душата ти, изпращайки 
те в друго измерение, наречено Красота. Нито 
студеният дъжд, нито мъглата, опитваща се да 
те улови в сивата си мрежа, не могат да победят 
възхищението, породено от съвършенството на 
природата.

Закъснялото отлитащо ято ни маха за 
сбогом с криле и ни обещава, че догодина отново ще 
се върне тук, у дома.

Гората е обзета от последнта суматоха 
на животните, приготвящи се за студента зима.
Катериците неуморно тичат от клон на клон, 

събирайки жълъди. Стадо сърни са застанали до 
бистрия поток. Мечката изтупва кожуха си за 
поредния зимен сън.

Добре дошла вълшебна есен!
Виктория Велкова 6а
Орлеана Паскова 6а

Рисунка: Траяна Йорданова 6а



Защо ще остана в България?

Много българи заминават в 
чужбина , заради добрите възможности 
за личностно развитие, по-високи 
доходи и подредения начин на живот. 
Намирам това за лесен начин. Трудно е 
да се бориш с нередностите в страната , 
да се опитваш да променяш света около 
теб.

Ако всички напуснем България 
то кой би останал да се труди, да твори, 
да подобрява.

Гордеем се с миналото си, но 
вече е време да започнем да се гордеем 
с настоящето си. А то зависи от всички 
нас.

София Хаджиева 6а 

Рисунка: Ивайло Григоров 6а



Донки
Рик усети нещо на рамото си и се вцепени. Не смееше да се обърне. Не след дълго се появи и 

червена светлина. Чувството на любопитство надделя страха. Рязко се извърна и видя Дан. Въздъхна  
облекчение и прегърна ранения си приятел.

– Как ме откри ?- прошепна той.

– Не беше трудно. Проследих те с поглед. Добрах се до подножието на планината и там попаднах на някакъв 
елемент. Щом го взех в ръцете си, се озовах при теб.

Рик се усмихна. Забеляза, че червената светлина беше изчезнала. Хвана приятеля си през рамо и 
тръгнаха към изхода на пещерата.

Навън той остави Дан да си почине и започна да разглежда растенията, които закриваха входа на 
пещерата. Те бяха странни. Листата им бяха покрити със сив мъх, а стъблата имаха зигзагообразна форма. 
Допирът до тях произвеждаше статично електричество, което разтърси тялото на Рик. Какво беше това чудо ? 
Какви бяха тези необикновени растения ? 

Погледът на Рик попадна над странното същество, което бяха намерили. То спеше непробудно. Рик 
се наведе и го взе на ръце, след което помогна и на Дан да се изправи. 

Двамата приятели с бавни стъпки се отправиха към ракетата . „ Първото нещо, което трябва да 
направя е да разбера какви са тези растения“- помисли си Рик.

Така и направиха. В специален химикал нагряха до черно едно от растенията. Учудването им беше 
голямо, когато чрез помощта на анализатор, видяха , че получената течност прилича на горивото, което 
използваха за ракетата си. Може би се нуждаеха от още изследвания, но това щяха да го направят на по - късен 
етап. Бяха попаднали на нов вид гориво, което можеше да промени човешката история?

В този момент се чу силно тропане по вратата. „Какво е това?“– тревожно си помисли Рик. Погледна 
към съществото, което продължаваше да спи. С бавни стъпки космонавтът се отправи към изхода. Отвори 
вратата и се вцепени. 

Следва продължение …..

Ивайло Георгиев 7а

Димитър Стефанов 7а



Бележити дати
Септември:
– 6 – ти – Съединението на България. На тази дата Източна Румелия се присъединява 
към Княжество България през 1885 г. ;
– 22 – ри – Провъзгласяване на независимостта на България през 1908 г. във Велико 
Търново. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансова 
зависимост от Османската империя, наложени от Берлинския договор, а българският 
княз приема титлата „цар“.
– 10 – ти- Световен ден на първата помощ.
– 27– ми – Международен ден на туризма, приет с резолюция на ООН през 1981г.
Октомври:
– 1– ви – Световен ден на музиката. Чества се от 1974г. По решение на международния 
съвет по музика към ЮНЕСКО. Днес се отбелязва в 120 страни
– 5 – ти – Международен ден на учителя. Отново по предложение на ЮНЕСКО ( 1994 г.), 
днес денят се чества в повече от 100 страни.
– 7– ми – Световен ден на усмивката. Отбелязва се от 1997 г. през първия петък на 
октомври по идея на американския художник Харви Бол, създал през 1963 г. прочутата 
жълта емблема на усмивката, която предшества т. нар.
емотикон (емоджи)
– 19 – ти – Ден на българския лекар. Чества се от 1999 г. , когато БЛС избира за 
покровител на медиците Св. Йоан Рилски Чудотворец . На този ден се връчва отличието 
„Лекар на годината“
–29–ти- Ден на бесарабските българи. За първи път се чества през 1938г.,основно сред 
българите в Молдова и Бесарабия.

Съставил: Ная Кирова 7а


