
  

Брой 1/ ХІІ. 2017г 

Издава клуб „Журналист”, VІІ ОУ “Ильо войвода” гр. Кюстендил  

В този брой ще прочетете: 

* Още нещо за Дядо Коледа     

* Клуб „Журналист“ преди 

и сега 

* Приятели на книгата и 

четенето 

 *  Представяме ви: Петя 

Васева от 4а клас 

  * Глобално картонено пре-

дизвикателство 2017г. 

  * Седмица на бащата        

  * В рубриката „Таралежи без бодли“ - Иво Еровски и Ивана Каменова от 6 клас 

  * Гордеем се с тях  - нашите малки ГОЛЕМИ  математици 

 

Редакцията на училищния вестник “ My School”  

пожелава  много здраве и успехи на всички вас -  нашите  

читатели, автори, сътрудници и приятели. 

Весела Коледа!  Честита 2018 година! 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
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            До 16-и век наименовани-
ята Санта Клаус и Дядо Коледа не 
са били синоними. Произходът на 
Санта Клаус се корени в холандс-
ките истории за Синтерклас (Свети 
Никола). Холандците отбелязват 
деня на светеца и си разменят 
коледни подаръци на 6 декември. 
            Дядо Коледа се появява в 
средновековните истории за раз-
даване на подаръци по коледно 
време. Най-ранната известна упот-
реба на наименованието Дядо 
Коледа на английски е от 1773 г. в 
Америка. 
Най-старото училище за дядоколе-
довци в света е основано през 
1937 г. от Чарлз Хауърд 
в Мичиган, САЩ. 
        През 2013 г. Нел-
сън Мандела става пър-
вата личност, обявена 
от премиера на Грен-
ландия за Дядо Коледа 
на годината. 

В най-ранните изображения Дядо Коледа носи зелено наметало. 
        Съвременният имидж на добрия старец, който управлява шейна с 
летящи елени и се спуска през комините, се дължи на поема на Кле-
мънт Кларк Мур от 1823 г. 
        С червено наметало Дядо Коледа се сдобива през 1931 г. благо-
дарение на рекламна кампания на "Кока-Кола".   
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 Карина Борисова - 4 а клас 

Петя Васева - 4 а клас 

Петя Васева - 4 а клас 

Йоана Иванова - 4 а клас 

Нена Васева - 6 клас Диляна Петрова - 5 клас Ивана Иванова - 6 клас 
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         Историята на училищ-

ния клуб „Журналист” е 

вече шестгодишна. В на-

вечерието на най-светлия 

християнски празник по-

канихме да ни гостуват 

нашите предшественици 

от клуб „Журналист” , 

участвали в издаването на 

училищния вестник в периода 2011-2013 година. Днес те са 

дванайсетокласници. За тях новата година е особено важ-

на – разделят се с училищния живот и поемат по нов път, 

следвайки мечтите си. Всеки от тях има своите планове, 

своите надежди и очаквания. 

           Срещата ни с тях беше вълнуваща и интересна. Заедно разг-

ледахме училищните вестници, подготвени с тяхното активно 

участие. Разказаха ни спомените си за работата в клуб 

„Журналист” , за училищните празници, в  които са участвали, за 

ученическите шеги и сериозната работа в час. 

            Благодарим на  Елица, Виктория и Димитър за топлотата и отзивчивостта, с които откликнаха на поканата и въп-

росите ни. Пожелаваме смелост на мечтите им, удовлетворение от постигнатото и заслужен успех! 

 ЕЛИЦА ДИМИТРОВА, ЕГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”: „ 7 ОУ е училището, в което получих основата. Знанията, придобити 

тук, ми помогнаха изключително много в по-нататъшното ми образование. Класните стаи, в които вие учите днес, за 

мен са свързани с прекрасни моменти и преживявания, които ще помня цял живот. Надявам се да завърша отлично 

средното си образование и да бъда приета в специалността, която желая. Мечтата ми е да стана фармацевт. Пожела-

вам ви същото, което желая и на себе си -  да следвате мечтите си, да вярвате в светлите и хубавите неща, с които свър-

зваме Коледа. Запазете любовта и я раздавайте на другите, за да се връща винаги при вас!” 

         ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА, ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ”: „Ще запомня 7 ОУ с добрите учите-

ли, които ми помогнаха да избера най-добрата и подходяща гимназия за мен. Благодаря им 

за грижата и търпението! Предстои ми кандидатстване в СУ. Надявам се да бъда приета в спе-

циалността „Софтуерно инженерство”. Готвя се усилено и се надявам да успея. А на вас, мал-

ки журналисти, пожелавам да бъдете мотивирани във всичко, което правите. Преследвайте 

мечтите си и бъдете упорити! Весели и незабравими Коледни празници!“ 

         ДИМИТЪР РУМЕНОВ, ПГИМ ”ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ”: „Пожелавам на всички вас много ус-

пехи и сбъднати мечти! Бъдете здрави и усмихнати през всеки ден от настъпващата година! 

Весела Коледа, щастлива и успешна Нова година!” 

 КЛУБ „ЖУРНАЛИСТ” ПРЕДИ И СЕГА 
В  НАВЕЧЕРИЕТО  НА  КОЛЕДА ПОКАНИХМЕ ДА НИ ГОСТУВАТ 

 НАШИТЕ  ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ 

ЕЛИЦА, ВИКТОРИЯ И ДИМИТЪР – УЧЕНИЦИ В 12 КЛАС 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------- 
 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финанси-

ран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Клуб „Журналист“сега 

Елица Димитрова Виктория Ангелова 

Димитър Руменов 

Клуб „Журналист“ преди 
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        От 10 до 14 октомври 2017 г. по инициатива на Министерството на образованието и 

науката се проведе за трета поредна година Националната  седмица на четенето.   Тя  е 

част от плана за действие към Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността (2014-2020 г.). И тъй като ние, учениците  от клуб „Журналист”, обичаме 

да четем и  с удоволствие  споделяме тази своя страст,  с огромно  желание и интерес се 

включихме се в Националната седмица на четенето през месец октомври. 

 Наши помощници и вдъхновители отново се оказаха служителите от Детския отдел на 

Регионалната библиотека „Емануил Попдимитров” гр. Кюстендил – г-жа Галя Симеоно-

ва и г-жа Елка Тодорова. С  тях разговаряхме за ползата от четенето, за любовта към 

хубавата книга, за ролята на библиотеката и смисъла на библиотечната професия. 

А в Деня на четенето - 19.октомври –  двата екипа /момичета и момчета/ от клуб 

"Журналист"  се включиха в забавната литературна игра "Познай книгата, приказката, стихотворението...", организирана от биб-

лиотекарите в Детски отдел.  За радост и гордост на г-жа Исакиева  нямаше въпрос без правилен отговор!   

КЖ: От колко години работите в Детски отдел на библиотеката и как се  промени 

работата на библиотекаря през този период? 

Г.С.:  От 34 години. На първо място, вече всички библиотечно-библиографски дейнос-

ти са автоматизирани, отделът разполага с два читателски компютъра със свободен 

достъп на интернет. На второ място, се промениха нашите читатели и техните търсе-

ния. И трето,  промени се съдържанието на книгите, които се комплектуват – нови, 

съвременни, актуални заглавия от модерни  автори. И не на последно място, използ-

ваме нови, съвременни методи и форми за приобщаване на децата към книгата, изграждане на читателска и 

информационна компетентност и провокиране на творческите им заложби. 

Е.Т.: От 10 години. Работата на библиотекаря става все по-глобална/многообразна – библиотекарят вече не само предлага/насочва 

читателя към подходящата/нужната книга, но той е и пръв помощник при издирване на информация на книжен и електронен носи-

тел, въобще при ориентиране в безкрайното море от информация. 

КЖ: Кое, освен общуването  с  деца, отличава работата в Детски отдел от работата в останалите отдели на библиотеката?  

Г.С.:  В Детски отдел се поставя началото на приобщаване на децата към книгата и четенето и от това зависи дали ще ги спечелим 

като бъдещи читатели на библиотеката и четенето въобще. Децата трябва да се предразположат  така , че да виждат в библиотека-

ря приятел и  „пътеводител” сред огромното море от книги и информация. В библиотеката децата се чувстват уютно и приятно, на 

сигурно място, като в свой дом. 

Е.Т.:  Най-важното е  да създадем навици у малките ни читатели да общуват с книгата и в тийнейджърска възраст, и в студентските 

си години, и след това – да не забравят първите си срещи с детските цветни книжки и да продължат  четенето/ ученето през целия 

живот. 

КЖ: Бихте ли споделили с нас кое е трудното и кое – приятното в работата  с деца в библиотеката?  

Г.С.: Болката ни е, че  все по-малко деца четат, като изключим лятната ваканция, когато тече голямото лятно четене по списъците за 

различните класове. Трудно  събираме заетата литература от някои недобросъвестни читатели, а в същото време точно тези книги 

се търсят от други дечица. Приятното естествено е непринуденото и приятелско общуване с децата, искреното и истинско 

„благодаря” от детските уста, нашето удовлетворение от това, че им помагаме в избора на правилното и интересно четиво  или 

точната информация по зададена тема, съобразно тяхната възраст. Освен това  децата са много информирани и много често те ни 

насочват точно какви нови заглавия да комплектуваме. 

Е.Т.: Трудното е да убедиш едно дете, че и книжката от списъка за лятно четене е толкова интересна, колкото са и късите забавни 

комикси, които то носи в чантата си, а приятното, че децата поддържат в нас, възрастните, онзи детски смях, любопитство към ново-

то, малко детинщина..., което ни помага много при общуването. 

Заедно с библиотекарите от детски 

Детски отдел на РБ 
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Г-жа Елка Тодорова 
Г-жа Галя Симеонова 
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КЖ: Колко и какво четат  съвременните деца?  

Г.С.: Нашата библиотечна статистика до този момент сочи, чe всеки читател на ДО е прочел по око-

ло 9 книги. Децата четат предимно през лятната ваканция книгите от препоръчителните списъци за 

различните класове - от „Пипи Дългото чорапче” и „Патиланско царство” /в началните класове/ до 

„Под игото” и „Малкия принц” /в  прогимназиален етап/. Освен това нашите читатели  четат и ново-

излизащите заглавия от съвременни автори като поредиците „Хари Потър” /Джоан Роулинг /, 

”Дневникът на един дръндьо” /Джеф Кини/, Дневниците на загубенячката” /Рейчъл Рене Ръсел/, 

„Пърси Джаксън и боговете на Олимп”, „Героите на Олимп” /на Рик Риърдън/, „Мая и Моте” /Антье 

Сцилат/, „Тими Провала” /Стефан Пастис/, „Страната на сънищата” /Юлия Спиридонова – кака Юл-

ка/ и др. Децата много обичат да четат и различни детски енциклопедии от всички отрасли на знанието.  

Е.Т.: Съвременните деца четат, макар и не толкова, колкото на нас, възрастните, ни се иска. Все пак за пример мога да дам, че Чита-

тел на 2016 г. в Детски отдел стана дете, което е прочело 132 книги през годината. А вашата съученичка Петя Николова Васева е 

читател за  м. май 2016. 

Освен българските автори Иван Вазов, Ангел Каралийчев, Елин Пелин, Светослав Минков, Ран Босилек, Йордан Радичков, Йордан 

Йовков, Веса Паспалеева, Леда Милева, Елисавета Багряна, Мая Дългъчева, Ангелина Жекова, Никола Райков, Панчо Панчев, Весе-

ла Фламбурари, много четени са и чуждите автори Андерсен, Братя Грим, Шарл Перо, Астрид Линдгрен, Ерих Кестнер, Роалд Дал, 

Екзюпери, Рик Риърдън, Майкъл Морпурго, Рейчъл Рене Ръсел, Антье Сцилат, Джеф Кини, Дейвид Уол     Адам Гидуиц. 

КЖ: Какво ни дава общуването с  книгите?  

Г.С.: Най-общо - знание и мъдрост. И по-важното – богатият   набор от справочен апарат /каталози – тради-

ционни и електронни, разнообразието от справочници, речници и енциклопедии/ ни позволява бързо  и 

лесно да достигнем до точната информация и да получим необходимите знания. 

Е.Т.: Всичко – да си подготвим уроците, за да сме добри ученици; да се учим, за да сме добри работници/ 

специалисти; да четем, за да познаваме корените си и да се гордеем, че сме българи; да се научим да бъ-

дем добри приятели/родители... ВСИЧКО това можем да постигнем чрез ЧЕТЕНЕ/ УЧЕНЕ през целия живот. 

КЖ: Кои са любимите Ви детски книги и защо?  

Г.С.: Много са, но ще посоча две /от български и от чужд автор/ –  „Ние, врабчетата” на Йордан Радичков и 

„Малкия принц” на Екзюпери. Тези две книги имат много общо: това са книги за деца, но и книги за възрастни, в тях има много 

философски размишления и много житейски поуки, които човек си извлича по различен начин в зависимост от възрастта, в която ги 

чете.    

Е.Т.: Не е една, предпочитам книгите / приказките с щастлив край и  с поука. 

КЖ: За нас, децата, Коледа е време празнуване и  подаръци.  Бихте ли ни подарили любим цитат от книга, която  ще помните 

винаги?  

Г.С.: Ще цитирам врабеца Чир от „Ние, врабчетата” на Радичков, от глава  „Училищно звънче”: „Науката е като велосипеда. Който 

веднъж се научи да кара велосипед, то той умее да кара до края на живота си”.  

Е.Т.: „... любопитството и смелостта водели човечеството напред”; „Колко е хубаво да се мечтае!”; „Ако бях цар на животните и на 

хората, щях да издам една единствена заповед:  

Бъдете добри един към друг, обичайте се всички!” – из „Мили бате!... Писма на един дакел” /Станка Пенчева/. 

КЖ: Кои са дейностите на  Детски отдел, които сте предвидили да осъществите до края на 2017 година?         

Г.С.: През месец октомври с училищата и детските градини си партнираме в провеждането на  Националната седмица на четенето 

за насърчаване на четенето и повишаване грамотността на деца и ученици. Вече единадесета поредна година продължаваме ини-

циативата „Месец на моето училище в библиотеката” под мотото „Училището и библиотеката – заедно можем повече”. По тради-

ция всяка учебна година стартираме през месец ноември, който ще бъде посветен на детското творчес-

тво на Асен Разцветников, по повод 120 години от неговото рождение. През месец декември ще отбе-

лежим 85 години от рождението на нашия съгражданин Георги Струмски. 

КЖ: Вашето Коледно пожелание към нас? 

Г.С.: Бъдете здрави - Вие и Вашите семейства! Да цари  мир, любов и сговор,  уют и топлина във Вашите 

домове! Весела, луда и щура коледна ваканция! Но и не забравяйте  винаги да карате велосипеда на 

науката! 

Е.Т.: Коледното ми пожелание към вас е:  Бъдете здрави и ЧЕТЕТЕ – когато сте щастливи, когато сте 

уморени, ВИНАГИ, когато сте „ЖАДНИ” за приключения и вълшебства! Четете! 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------- 
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Към нея ни насочиха служителите в Детски отдел при посещението ни в Деня 

на четенето – 19 октомври. Не познавахме Петя, затова се обърнахме към 

нейния класен ръководител г-жа Анка Манова. Тя с радост сподели прекрас-

ните си впечатления от четвъртокласничката и любезно подготви срещата ни с 

нея. На 8 ноември се запознахме с едно притеснено и скромно, умно и вежли-

во момиче, което може да бъде пример за старание, любознателност и упо-

ритост. Представяме ви: Петя Васева. 

КЖ: Здравей, Петя! Би ли се представила с ня-

колко думи на нашите читатели? 

Петя: Здравейте! Казвам се Петя Васева и съм ученичка в четвърти клас. Обичам да 

чета книги, да пея и да играя с приятели. В училище се чувствам чудесно сред своите 

съученици и учители. Любимият ми предмет е български език. 

КЖ: Ти имаш грамота за най-активен читател в Детски отдел. Разкажи ни как се 

роди любовта ти към книгите! 

Петя: Любовта ми към книгите започна още от малка, когато ми четеше мама. После, 

когато станах ученичка, г-жа Манова ни даваше списък с книги, които трябваше да 

прочетем. Това ме отведе в библиотеката. Там попаднах сред изобилие от книги и 

вече исках да прочета всичките! 

КЖ: Това е чудесно! А коя е любимата ти книга? 

Петя: Любимата ми книга е „Ян Бибиян” от Елин Пелин, тъй като приключенията, разказани в нея, са с елементи на 

българската народна приказка. Затова и любимият ми литературен герой е Ян Бибиян. Неговите приключения са не 

само интересни, но и поучителни. Те утвърждават вярата на човека в доброто и в хубавото. Мисля, че чрез образа на 

Ян Бибиян авторът иска да убеди читателя да повярва в човека и в себе си. 

КЖ: Имаш ли любим автор? 

Петя: Да. Това е Елин Пелин. Истинското му име е Димитър Иванов Стоянов. Харесвам творбите му и го чувствам бли-

зък, защото описва живота в българското село, разкрива бита и душевността на бълга-

рина. А и разказва толкова увлекателно! 

КЖ: Петя, коя е последната книга, която прочете? С какво те впечатли  тя? 

Петя: Последната книга, която прочетох, е сборник с български народни приказки. 

Толкова мъдрост има в тях! Книгата ми беше  подарена  за рождения ден. Прочетох я 

на един дъх, а най-много ми харесаха приказките за Хитър Петър, защото са забавни и 

смешни. 

КЖ: Наближава Коледа. Какво ще пожелаеш на себе си и на нашите читатели? 

Петя: Да, скоро идва Коледа! Пожелавам на всички мир и любов, здраве и успех във 

всяко начинание. Коледата е шанс да бъдем още по-истински хора и верни приятели. 

Нека всички наши мечти и коледни желания да се сбъднат! Щастлива Коледа! 

Клуб „Журналист” ви представя: четвъртокласничката 

Петя Васева - най-активен читател в Детски отдел на 

Регионална библиотека за месец май 2017 година 

                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Петя Васева - 4а клас 

Петя с г-жа А. Манова 

Клуб “Журналист“ очаква 

Петя в V клас 
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Глобално  картонено предизвикателство 2017 

 или  

Как да превърнем хартиените отпадъци в изкуство и забавление 

Клуб „Журналист” гостува на учениците от 2б клас 

 с  класен ръководител  г-жа  Ина  Илиева 

       Ние, шестокласниците от клуб „Журналист”, вече сме участвали в 

това предизвикателство, защото наш класен ръководител от 1 до 4 клас 

беше г-жа Ина Илиева. Още помним своите предмети, изработени от 

различни картонени отпадъци. При гостуването си в класната стая на 2б 

клас останахме приятно изненадани, че  г-жа Илиева още ги пази и по-

казва на своите настоящи ученици. А колко нови, интересни и красиви    

предмети са изработили те! Но преди да ни ги покажат, учениците ни 

разказаха интересната история на идеята за картоненото предизвика-

телство.   

        Глобално картонено предизвикателство е ежегодно международно събитие, вдъхновено 

от едно 9-годишно американско дете. Кейн се забавлявал, като изработвал картонени играчки в 

гаража. Когато баща му видял изделията на сина си, бил 

много изненадан и решил да направи изложба в града, за 

да ги покаже. Съгражданите му били очаровани от майстор-

ството и въображението на Кейн и оттогава насам превър-

нали в ежегодно събитие тази инициатива, в която се 

включвали много последователи на малкия майстор. 

          Учениците от 2б клас се включват в тази интересна инициа-

тива за втора поредна година  с темата “Децата за децата“. От 

ненужни картонени отпадъци всеки от тях е изработил изделие, в 

което е вложил фантазия и  изобретателност. Почувствахме се ка-

то на изложба, докато възпитаниците на г-жа Илиева нетърпеливо 

ни показваха: часовник, микровълнова фурна, телевизор, гарде-

роб, музикална уредба, лампа… С усмивка и настроение разгле-

дахме картонената „изложба”, възхитени от детската наблюдател-

ност и креативност. На поканата да гостуваме отново, за да видим 

онова, което предстои, ще се отзовем с удоволствие!  

            Успех, малки приятели! 
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Г-жа Ина Илиева и 2б клас 

Учениците разказаха историята 

на тази инициатива 

Предмети, изработени с 

фантазия и любов 
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С поредица от дейности 7 ОУ отново участва в  
 

СЕДМИЦА НА БАЩАТА – 6.11. – 12.11.2017 Г. 
        

              Предприемчивостта и креативността на учениците в 1 - 4 клас от  7 ОУ отново на-
мери изява в Седмицата на бащата. Това е второ участие за тях в международното  съби-
тие. За учениците от 2б клас надсловът на Седмицата бе "Да бъдеш баща не е работа за 
един ден". Второкласниците станаха част от световната кампания "Да бъдеш Баща" за 
бащина грижа MenCare , която се провежда в 35 страни на 5 континента . Кампанията се 
реализира с подкрепата на OAK FOUNDATION. 

         „Г-н  Давид Кюранов бе нашият гид в пътешествието "Баща на място". Фондацията ни подкрепи с  плакати, покани  и идеи 
за реализиране на Седмицата.  Децата приеха с радост и голяма отговорност участието си в събитията, посветени на баща-
та. Представиха снимки с бащите и дядовците, както и със значими за тях мъже.” –  
разказа г-жа Илиева, класен ръководител на 2б клас. 

Събития: 

Ден на отворените врати                                                                                                                                                        

Ден на семейството 

Конкурс за разказ, рисунка и 
съчинение 

Фотоакция за споделяне на 
снимки 

Изложба „ Суперсилата на татко“ 

Фотостена 

А ето и още  от дейностите, проведени по класове: 

1 КЛАС – КАРТИЧКА ЗА БАЩАТА 

2А КЛАС – ПРЕЗЕНТАЦИЯ „АЗ И ТАТЕ СМЕ СТРАХОТЕН ЕКИП”, В КОЯТО ВСЕКИ УЧЕНИК ПРЕДСТАВИ БАЩА СИ ЧРЕЗ ОПИСАНИЕ И               

СНИМКА.  КАРТИЧКА, ПОДАРЪК И ГРАМОТА ЗА НАЙ-ДОБРИЯ ТАТКО, ПОДАРЕНИ СЛЕД ИЗРАБОТВАНЕ ОТ ВСЯКО ДЕТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДЕН   

ОТ СЕДМИЦАТА НА  БАЩАТА. 

2Б КЛАС – КАРТИЧКА, КУФАРЧЕ С ИНСТРУМЕНТИ И РИСУНКА ЗА ТАТКО 

4А КЛАС  – „ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ЗА БАЩА МИ” 

4Б КЛ АС -  РАЗКАЗ И КАРТИЧКА ЗА ТАТКО 

             И НАКРАЯ – ПРИЗНАНИЕТО: СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМИЦАТА 

НА БАЩАТА, ИЗПРАТЕН ЛИЧНО ОТ Г-Н Д. КЮРАНОВ – КООРДИНАТОР НА 

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА БЪДЕШ БАЩА”: 

 „ Благодарим на 7 ОУ „Ильо войвода” гр. Кюстендил за това, че да-

вате шанс на мъжете и децата да прекарат ценно и качествено време заед-

но.  

 Мъжете не са „програмирани” да знаят как да бъдат бащи, а непре-

къснато се учат – от своите родители, дядовци и баби, от другите важни 

мъже в живота си и най-вече – от своите деца. Времето, прекарано заедно 

с малките хора, помага на бащите да разберат колко са важни те за увере-

ността на детските крачки през живота и колко важни са децата за собстве-

ния път на мъжа и бащата – път, по който той има шанса да открие, че най-

голямата му сила е в това да бъде баща.” 

  

                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
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Подарък за татко 

Куфарче с инструменти Рисунка за татко 

Изработено във 2 а клас 
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Нашата рубрика за ученическо творчество 
Тук сме, ще ви помогнем! Помогнете си и вие! 

 Фентъзи разказ 

 Иво Еровски—6 клас 

Тази сутрин  се събудих с тревога в сърцето. Щях да се 

запозная с програмата на новия космически кораб! 

Приготвих се набързо и със своя вълнолет се отправих 

към аеродрума. Командирът на станцията ме посрещ-

на с усмивка. 

          –Добро утро, момче! Готов ли си за важната мисия на Земята? 

          –Вълнувам се … от неизвестното. 

Командирът ме прегърна и каза: 

         –При подготовката ви за полета разбрахте, че на планетата Земя има малка 

страна, застрашена от изчезване. Тя умира заради нехайството на тези, които е 

родила. Жителите на България безразборно изсичат горите, а ежедневното изхвър-

ляне на отрови  замърсява въздуха, водите и почвата. Твоят екип трябва да помогне 

на жителите да разберат, че ще оцелеят само ако се отнасят с уважение към приро-

дата.  

             –Командире – казах аз,  – мисията ни ще бъде тежка! 

             –Успешен полет, момчета! Вярвам, че резултатите ще бъдат добри!  

        Натиснах стартера на новия космически кораб „SOS България”. Плавно се издиг-

нахме над полигона и се отправихме към Земята. Движехме се със скорост, близка 

до тази на светлината. След броени минути преминахме атмосферата на красивата 

планета Земя. На таблото пред нас се появи картата на България. Бяхме гледали 

стотици видеозаписи от великолепната природа на тази страна.  

         Но сега пред нас се откри тъжна гледка. Нямаше ги зелените гори, покриващи 

планините. Върховете на дърветата бяха някак неестествено кафяви, като след 

пожар. Не беше същата и Тракийската низина с плодородните си ниви и препълне-

ни зеленчукови градини. Всичко наоколо беше много тъжно! Даже река Марица 

наподобяваше планинско поточе. 

         Отправихме се на запад. На монитора се очерта картата на Кюстендилското 

поле. Беше пролет. По това време в „овощната градина на България” зрееха чере-

ши. Прелетяхме над огромни масиви от изсъхнали дървета, чиито клони приличаха 

на  протегнати за помощ ръце. От река Струма бяха останали само огромни локви, 

пълни с попови лъжички и жаби, а край тях видяхме умряла риба. Вятърът разнася-

ше хартиени късчета, найлонови торбички и пластмасови отпадъци. 

         Кацнахме върху покрива на Института по овощарство. Посрещна ни директорът 

– професор Чолаков. Покани ни в огромна лаборатория за изследване на климатич-

ните влияния върху качеството на почвата и подхранващите торове. Виждаше се, че 

резултатите не са добри. От използваните препарати листата на дърветата имаха 

назъбени краища и кафяви петна. Професорът отвори контейнерите с растителни 

отвари, които можеха да унищожат новите бактерии и да подпомогнат развитието 

на фиданките. 

          Изпратих SMS до професор Рон от космическата лаборатория. Уведомявах го, 

че се нуждаем от  специализирани екипи, много техника и повече време. Заедно с 

учените от института в Кюстендил трябваше незабавно да разработим рецепти за 

приготвяне на естествени торове и проект за спешно облагородяване на почвата. 

        Останахме няколко години. Професорът беше изпратил модерна космическа 

апаратура за основно почистване на почвата. Новите екипи  притежаваха най-

добрата екологична подготовка за работа на Земята. С помощта на местните специ-

алисти построихме няколко оранжерии за отглеждане на овощни дървета без 

отрови. Използвахме местните билки за естествени растителни торове. Първите 

дървета бяха отрупани с едри и здрави плодове! 

          Нашата първа мисия за защита на природата завърши успешно! На учените от 

космическата ни станция отнесохме вкусни ябълки и череши от Кюстендилското 

поле. Оставаме в готовност да се върнем, за да спасим земята на тази страна от 

екологична катастрофа. На монитора пред мен още  стои надписът: „Тук сме, ще ви 

помогнем! Помогнете си и вие!” 

Пръстенът на чувствата 

 Вълшебна приказка  

Ивана Иванова- 6 клас 

        Преди много, много години някъде сред земните 

низини се издигал великолепен град.  

В него съвсем наскоро дошло да живее семейство, в 

което имало момиче – най-красивото в цялата околност. 

Всеки ден момичето носело вода от близкия кладенец. 

Той се намирал в нива, където работели трима братя. 

Поразени от неземната й хубост, момчетата се влюбили 

в девойката. И тримата поискали ръката й, но изборът 

бил труден – и тримата били силни и работливи. Кого да 

предпочете? 

              - Ще се омъжа за този, който ми донесе пръстена 

на чувствата от пещерата в Страшната планина. 

Навели глави братята, замислили се – ще им стигнат ли силите, ще преборят ли 

страха си? И тримата знаели, че планината е далеч, а входът на пещерата се охра-

нява от незнайно чудовище. Който отивал там, повече никога не се връщал. Ала 

как  да се откажат от момичето! 

            Тръгнали тримата. Помагали си, напрягали всичките си сили. Когато стигнали 

до пещерата, отвътре изскочило чудовището. Двамата по-големи братя се изпла-

шили, но най-малкият запазил самообладание. Извадил ножа си  и преборил 

чудовището. Когато влязъл в пещерата, пръстенът засветил като слънце. Взел го 

най-малкият брат и забързал обратно към дома. Отишъл при девойката и поставил 

пръстена на ръката й. 

              - Пръстенът свети! Това означава, че чувствата ти са истински! Ти си този, за 

когото ще се омъжа! 

             Вдигнали голяма сватба, но двамата братя не дошли от срам. Момичето и 

най-малкият брат заживели щастливо в скромния си дом. Каква била тайната на 

тяхното щастие? Просто с годините пръстенът  светел все по-ярко. 

                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Иво Еровски 

Ивана Иванова 

http://www.eufunds.bg


10 

Гордеем се с тях - 

нашите малки ГОЛЕМИ математици,  
отличени в национални математически състезания  

        За поредна година ученици от 7 ОУ печелят първите места в математически състеза-

ния на национално ниво. В навечерието на Коледа отново отчитаме техните успехи – 

един прекрасен подарък под нашата Коледна елха! Вижте ги, запомнете ги, гордейте се с 

тях: 

        Математическо  състезание  "Хитър Петър" - 14 октомври 2017 г.— 

Калин Любенов и Ванеса Иванова 3 б клас – 6 място. 

        XХVI национален математически турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.), организи-

ран от БАН и Факултета по математика и информатика на СУ—сертификат за изключи-

телни постижения в математиката и грамота за Борислава Данчева 3 а клас, сертификати 

за добри постижения за Калин Иванов и Габриела Благоева 3 б клас 

        Сред първенците на Софийски математически турнир се наредиха Борислава Дан-

чева от 3 а и Калин Любенов от 3 б . 

         Представянето на Борислава Дан-

чева , Габриела Благоева и Калин Любенов на Математически 

турнир „ Иван Салабашев “ също е много успешно ,защото се на-

реждат в първата петица на най-добрите третокласници в Бълга-

рия. 

         Ученици от Седмо основно училище „Ильо войвода“ в Кюстен-

дил спечелиха златен, сребърен медал и сертификат за отлично 

представяне от международния математически турнир 

„Математика без граници“. Училището има свои  възпитаници за 

първи път в турнира—Борислава Данчева от 3 а клас спечели зла-

тен медал, Габриела Благоева от 3 б клас- сребърен медал, а Ване-

са Иванова- сертификат за отлично представяне. 

         “Представянето на децата е повече от блестящо!”, сподели ръководителят на математическия отбор на училището 

 г-жа Галина Александрова. Наградите ще бъдат връчени на специална церемония в „Детска академия на изкуствата, 

науката и спорта“- гр. София. Учениците продължават подготовката си за следващите кръгове на турнира ,както и за 

други математически състезания, в групата „ Забавна математика“  по проект „Твоят час”.   

          В есенния кръг на четвъртото издание на международния математически турнирнир „Математика без грани-

ци“  участваха почти 16 000 ученици от 21 страни  (Австралия, Азербайджан, Афганистан, България, Венецуела, Виет-

нам, Иран, Казахстан, Киргистан, Македония, Малта, Мексико, Нигерия, Румъния, Русия, Словения, Туркменистан, Тур-

ция, Узбекистан, Швейцария, Филипините). За първи път в турнира  участват и ученици от Венецуела, Виетнам, 

Иран,  Нигерия и Словения. 

          Турнирът е за ученици на възраст от 8 до 18 години, разпределени в 9 възрастови групи. Той  се провежда в 3 дис-

танционни кръга и финално състезание в България: Есенен кръг – през м. октомври, Зимен кръг – през м. януари, Про-

летен кръг – през м. март, Финал – края на м. юни/началото на м. юли. 

          Предстои следващият – зимен кръг (от 29 януари до 7 февруари 2018 г.), в който по традиция  се включват и уче-

ниците от 1 клас. 
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