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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Брой 2/ 2018г 

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

Този брой на училищния вестник „My school” е посветен на   всички талантливи  деца  от 7 ОУ. На 
техния устрем, въображение, сила и енергия да преобразяват света „всеки ден, всеки час, всеки миг от 
живота си”. Техните  награди в областта на науката, изкуството, спорта, технологиите са не просто свиде-
телство за таланта и трудолюбието им. Това са криле, на които смело ще полетят към бъдещето, за да 
реализират своите мечти. Защото у всяко дете се крие един истински откривател и пътешественик. Успе-
шен полет, малки приятели!  Гордеем се с вас и ви желаем безброй смели открития и нови пътешествия  
по пътя към вашите мечти! 

                                                                                               От редакционния екип на Клуб „Журналист” 

В този брой ще прочетете: 

* “Море от любов за мама“     

      с  учениците от 3 клас 

* Среща с писателя Михаил Калдъръмов 

*  На прага на пролетта -  нашият праз-

ник , посветен на пролетните традиции в 

българския фолклор 

 * Деца и таланти -  гордеем се с тях 

   

Диляна Димитрова  5 клас 

Ивана Иванова  6 клас- гра-
мота и участие в пролетната 
изложба 

Ренита Китанова  6 клас - гра-
мота и участие в пролетната 
изложба 

Габриела Иванова  6 клас Ивета Кацарска  5 клас 
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   Чудесен и светъл, красив като цвят 
    и стоплен от детската обич голяма, 
    най-слънчев от всичките в целия свят 
    пристигна вълшебният празник на мама! 
  

Празнична песен за мама 

Две детски ръце, 
а толкова много   лю-

бов! 

Най-топлите думи за мама 

Водещата Симона в 
ролята на Наталия  
Симеонова 

Борислава, Габриела, Ванеса, 
Калин, Денислав, Велизар-
математици с международно 
признание 

Никол с цвете за мама 
Развълнуваната публика 

Анна, победител в 
играта  „Открий мама“ 

Моника и нейната 
майка доказаха, че 
се познават и       
обичат безкрайно 
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НА  ПРАГА  НА  ПРОЛЕТТА 

НАШИЯТ ПРАЗНИК, ПОСВЕТЕН НА ПРОЛЕТНИТЕ ТРАДИЦИИ В  

БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР 

 В тях сияе искрица от лъчите на слънцето и повява 
свежият дъх на пролетния вятър. Те носят уханието на пър-
вите цветя и треви, радостта на пробудената природа, песен-
та на птиците и смеха на децата. Пролетните празници… 

 В българския фолклорен календар те заемат особено 
място. С тях народът ни отбелязва възраждането на приро-
дата и събуждането на земята за нов живот, надеждите за 
здраве и изобилна реколта, подготовка-
та за усилен труд на полето и мечтите 

за повече благополучие.  

 На 20 март 2018 година в 7 ОУ бе 
проведен училищен спектакъл, посветен 
на пролетните празници в българския 
фолклор. В навечерието на празниците 
Кюстендилска пролет и  Великден ние, 
учениците, показахме какво сме научи-
ли за българската празнична система, 
изявихме се като художници, актьори, 
певци и танцьори и представихме оби-
чая Лазаруване, свързан с един от най-
светлите пролетни празници – Лазаров-
ден. Вижте сами! 
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Водещите Магдалена и 
Йоанна от 7 клас откриха 
пролетния празник 

Йордан от 6 клас 
разказа за празни-
ка Цветница 

Симона Росенова от 3б 
клас се представи с 
изпълнение на тамбура Диляна и Мишел от 5 клас представиха тради-

циите на Лазаровден 

Гостоприемната 
стопанка 

Разказ за обичая Лазаруване 
Лазарките благославят дома 

Стопанката дарява лазарките 

Всеки получи яйце-символът на живота 
Вокална група Алегрета изпълни лазарски 
народни песни 

Празничното хоро 

Изпращане на лазарките 
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         На 8 февруари 2018 година, в „ Месеца на моето училище в библиотеката”, клуб 

„Журналист” проведе поредната си интересна среща – с поета и писателя Михаил Калдъръ-

мов. Наши помощници в провеждането на този интересен разговор отново бяха служителите 

от Детски отдел на РБ г-жа Симеонова и г-жа Тодорова. На срещата присъства и директорът 

на РБ г-жа Пейчева, а наши скъпи гости бяха четвъртокласниците от 7 ОУ с класни ръково-

дители г-жа Манова и г-жа Игнатова.  

 Повод за нашата среща с г-н Калдъръмов беше издаването на последната му книга 

„Дракончето в мен”, която ни завладя с интересните си разкази и пре-

дизвика у нас много въпроси. Г-н Калдъръмов отговори на всеки от 

нас с мъдростта и топлотата на човек, който обича децата, забавлява 

се и помъдрява заедно с тях. От сърце му благодарим! 
Михаил Калдъръмов е роден през 1949 г. в гр. Сапарева баня. Завършва 

Учителския институт. Работи във в. „Звезда”и „Знаме на мира”и в Ху-

дожествена галерия „Владимир Димитров - Майстора”. 

Автор е на седем поетични книги: „Поезия привечер”/1987г./, 

„Запалената свещ напомня”/1992г./,”Смъртоносен наркотик”/1996г./, 

„Свободата на гладните”/2001г./, „Бездна”/2007г./,”Пресъхва ДЕН, из-

вира НОЩ”/2009г./, „Почит към Майстора”/2011г./. Книгата му 

„Свободата на гладните” е притежание на националните библиотеки в 

Париж, Лондон, Москва и Ню Йорк. Сборникът му с импресии „Почит 

към Майстора”е представян в Българския културен институт в Братис-

лава. Носител е на награди от национални литературни конкурси.  

„Дракончето в мен”/2017г./ е първата му книга за деца. Едно малко момиче заминава с роди-

телите си в далечна Малайзия и се връща оттам с вързопче истории за дракони, крокодили, май-

муни, падащи от небето риби и какво ли още не. Всичко това е написано с много любов, смях и 

настроение. 

Клуб „Журналист”: Г-н Калдъръмов,  как бихте се представили накратко? 

Какви са Вашето образование, професия, интереси? 

Михаил Калдъръмов: Скъпи приятели, сърдечно благодаря за вашата пока-

на! С удоволствие ще отговоря на  всичките ви въпроси. По образование съм пе-

дагог, но не можах да работя като учител. Бях журналист, после работих в сис-

темата на културата, а  в последните години от трудовия ми път бях директор 

на Художествената галерия.  

КЖ: Всеки от нас, учениците, има свой любим учебен предмет. А вашият лю-

бим предмет в училище кой беше и защо? 

МК: Винаги литературата! Бях само на седем, когато започнах да пиша и моя-

та мечта още тогава беше да стана автор на книги, да разказвам истории. Ве-

чер в старата ни къща в Сапарева баня моята невероятна баба запалваше огни-

щето и ми разказваше истории. Това беше любимото ми място – край огъня вечер слушах прек-

расни истории за юнаци, за змейове, за Крали Марко… И може би тогава е станала тази магия и 

се е родила  моята  мечта – и аз да разказвам истории. Запомнете – много е важно човек да има 

мечта! Представете си, че тя е една планина, която се изкачва дълго, с много труд. Тя има много 

върхове и когато стигнете до първия връх, виждате – мечтата отишла на другия и свети като 

паднала звезда  отгоре. Когато изкачите всички върхове, вие ще достигнете до мечтата. 

Михаил Калдъръмов пред 

клуб “Журналист“ 

Книгата-повод за 

нашата среща 
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КЖ: Какви мисли предизвиква у Вас сравнението между Вашето 
детство и това на съвременните деца? 
МК: Моето детство беше много различно от  вашето днес. Сами си 
измисляхме игри - най-често навън, сред природата, в планината. То-
гава нямаше телефони и компютри. Приемете един съвет от мен – 
не  прекарвайте цялото си свободно време пред тези екранчета. Да, 
това може да бъде много интересно и полезно, но и да навреди. Иг-
райте, разхождайте се, общувайте, защото това също носи знания 
и опит! Бъдете мечтатели, защото именно те дърпат обществото 
напред! И не позволявайте някой да открадне мечтата ви или да ви 

обезкуражи, а я следвайте упорито и смело. 
КЖ: Коя е любимата Ви история от детството, която искате Вашата внучка да знае? 
МК: Бях много буйно дете, често дори непослушно. Помня  ярко една опасна случка от  моето 
детство, когато с моя братовчед запалихме плевника на село. Дойде пожарна, бяхме много упла-
шени. Наказаха ни строго, но разбрахме, че повече не трябва да допускаме да ни управляват дявол-
четата в нас. 
КЖ: Ангелчето или дяволчето надделяваха у  Вас  като дете и останало ли е нещо от тях сега? 
МК: Сякаш повече дяволчето. Ангелчето се опитваше да го спре, но дявол -
чето се оказваше по- непослушно и по-гръмогласно.  Е, понякога слушах и ан-
гелчето, но по-често дяволчето. Чак когато пораснах, успях да притисна дя-
волчето в ъгъла и оставих ангелчето да командва нещата. Така е по-добре, за 
да няма грешки и проблеми. Затова и вие дръжте изкъсо вашите дяволчета и 
не ги оставяйте да ви дават съвети! 
КЖ: Според Вас трудно ли е общуването с деца и  на какво се учат от нас  
възрастните? 
МК: Даа, много е важен примерът на възрастните около вас. Първите кон-
такти с тях са в лицето на вашите родители, на вашите баби и дядовци. За-
това е много важно тяхното поведение - как се държат вкъщи, как общуват 
помежду си. Този пример е първият ви житейски урок. Напоследък много се 
говори за агресията сред децата. Няма лоши деца, приятели! Има лоши въз-
растни, които не са си свършили работата. Дават лош пример, вкъщи не го-
ворят за добрите  и полезните неща, които децата да приемат като разумни и хубави. Никога не 

бих обвинил едно дете, че е лошо и постъпва зле, защото зад него стои един 
възрастен, който не му е показал доброто. 
КЖ: Кое събуди у Вас желанието Ви да пишете? 
МК: Това е един копнеж. То е като трънче  в пръста - трябва да го извадиш, 
защото иначе не ти е комфортно. Същото нещо за мен е творчеството. И 
пак стигаме до мечтата. Помня първата книга, която моят баща ми донесе 

като дете. Беше "“Златното ключе" от Алексей Толстой и разказваше за Бура-

тино. Още тогава нещо стана у мен, породи се желание и аз да разкажа не-
що. Събирах моите приятели и си измислях някакви истории. Те бяха несъвър-
шени, разбира се, защото човек не може веднага да сътвори хубава художес-
твена история, която да впечатли другите. Пътят към една цел е дълъг, деца, 

изпълнен с много труд! Когато написах книгата  "Дракончето в мен", вече бях 
издържал изпита си с другите книги. Но тази е първата ми за деца, затова ме 
безпокоеше как ще се приеме от тях. Дадох ръкописа на известни писатели - 
мои приятели, които казаха, че е много добра. Но аз пак не бях сигурен. Зато-
ва събрах децата от квартала в Сапарева баня, които са на вашата възраст, 
седнахме в моя двор и за  няколко дни им прочетох книгата. Исках да чуя дали 
им харесва. Накрая те я одобриха   и аз знаех, че спокойно мога да я дам за пе-
чат. 

Магдалена прочете 

откъси от книгата 

Служителите от Дет-

ския отдел на Регио-

налната библиотека 

с благодарност към 

г-н Калдъръмов 
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КЖ:  Повод за срещата ни с Вас е последната Ви книга.  А всяка книга си има история. Бихте 
ли споделили как се роди идеята за създаването й? 
МК: Дълго време си мислех, че да се пише за деца е много отговорно. 
Никак не е лесно да не се вдетиниш и да не станеш смешен, а  да звучиш 
така естествено, както е с дишането. Този респект ме държа дълго 
време и аз не правех опити. Но когато се роди моята внучка Изабела, 
тя се оказа толкова  палава и буйна, че нейните родители се чудеха как 
ще  се справят  с нея. Тогава те наистина живееха в Малайзия и по 
скайп дъщеря ми се оплакваше какви щуротии е направила Изабела. Аз 
запомнях тези истории и ги записвах в една тетрадка, затова много не-
ща в книгата са истински. Самата тя, когато прочете книгата, разпоз-
на някои от историите си в нея - тя наистина се роди в Италия, прохо-
ди на брега на Китайско море, а кръщенето й беше тук, в Кюстендил. 
Затова и книгата не ме затрудни - аз не измислях нищо, просто го обличах в художествени дрехи. 

В литературата трябва да има и красива илюзия, която много често спа-
сява от   истината. 
КЖ: Как избрахте заглавието на своята книга? 
МК:  Тук  се намеси редакторът . Книгата имаше няколко работни заг-
лавия. Първото беше "Смятах ги за мили тези крокодили". Обаче той ми ка-
за, че е пълно с такива заглавия. Предложих друго, трето, докато най-
накрая се спрях на "Дяволчето в мен". Оказа се, че в издателството вече има 
книга с подобно заглавие. И така  накрая някак сама дойде  идеята да за-

меня дяволчето с драконче. 
КЖ: За кого се пише по-трудно – за възрастни или за деца?  

МК: За деца се пише като за възрастни, само че по-хубаво. Много по-сложно е. Руският класик 
Михаил  Шолохов казва, че възрастния можеш да го заблудиш, че си добър човек, но детето - ни-
кога. То те вижда като на рентген. Моя колежка ми е разказвала, че нейната дъщеричката първа 
й казвала за някого , че е лош. Минавало време и това се оказвало вярно. За съжаление след това 
сетивата се деформират. Сигурно затова възрастните допускат много грешки… 

КЖ: Бихте ли ни казали кои са любимите Ви български автори и 
книги и с какво Ви впечатляват  те? 
МК: Трудно ми е да откроя само няколко. Ние сме малка страна, но с 
много големи писатели. Всеки от тях ме е впечатлявал със своя само-
битен свят , в който винаги е интересно да влезеш. 
КЖ: Какъв според Вас трябва да бъде истинският творец? 
МК: Честен в  думите си, честен към това , което създава. Не мо-
жеш да заблудиш едно умно дете, един умен читател. Един от моите 
духовни учители, Иван Давидков - поет , писател и художник - той 
сам си рисува книгите и правеше кориците им, има едно есе. В него  
говори за книги, които „миришат на пот". Има автори, които на вся-

ка цена искат да направят книга, но това усилие се чувства, а такива книги няма как да са лите-
ратура, щом вътре се усеща усилието.  Особено детската  литера-
тура трябва да бъде лека, четивна, да не затруднява децата, да се 
лее като планинско поточе , което пеейки, разказва за планината, за 
камъните, за тревите…  
КЖ: Кои са трите неща, без които не можете? 
МК: Здравето, без което нищо не можем да направим, и творчест-
вото - голямата цел на живота. И да живееш така, че да обичаш хо-
рата край теб, а и  те да те обичат. Това е лесно! Просто трябва да 
бъдете естествени, верни на себе си и да притискате дяволчето в 
ъгъла. 
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Част от творчеството на 

поета 

Снимка за спомен с г-н Кал-

дъръмов и клуб 

„Журналист“ 

В очакване на автографи 

Учениците от 4 клас-гости на 

творческата среща 
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ДА БЪДЕШ ДЕТЕ 

Да бъдеш дете  
означава  
да бъдеш откривател и пътешественик 
всеки ден, всеки час, всеки миг от живота си. 
Да бъдеш дете 
означава  
всеки ден да претворяваш света – 
необятен, красив и добър. 
Да превръщаш чувствата в песен, 
да вярваш във вълшебните приказки, 
             да говориш със слънцето, 
да тичаш с вятъра, 
да поплачеш с дъжда. 
Да откриваш нови хоризонти, 
да вярваш в чудеса, 
да се стремиш без страх  към непознатото... 
Да следваш с доверие всяка своя мечта.. 
 
Да бъдеш дете      
означава  
да си откривател на света ... и на себе си. 
Всеки ден да протягаш ръка към света 
и той да те изненадва с открития: 
за първата топла усмивка и чиста сълза, 
за първата крачка и първата рана, 
за първата ласка, за първата дума, 
за първата радост и непознатата болка, 
за първата буква и първия верен приятел, 
за първата крилата мечта... 
Да бъдеш дете означава 

 да следваш полета на мечтите 

Мила Георгиева – 1а 
клас 
I място от състезанията  
„Аз, природата и светът“ 
и „Аз и числата“ 

Виктор Гатов  - 1а клас 
I място от състезанията  

„Аз, природата и светът“ 

и „Аз и числата“ 

Ангел Китанов – 1а клас 
I място от състезанията  
„Аз, природата и светът“ 
и „Аз и числата“ 

Евгени Василев - 1а клас 

I място от състезанията  
„Аз, природата и светът“ , 
„Аз и числата“ и „Аз рису-
вам“ 

Дария Севдалинова – 1а 
клас 
Медал за I място от фолк-
лорен фестивал 
„Столетово пее и танцува 
2017г“ 

http://www.eufunds.bg
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Велизар Димитров и 
Марио Василев - 2а клас-
медали по футбол

Габриела Симеонова-
2а клас -награда за 
участие в изложбата 
"Вкусен Великден" и  
I място за най-
красиво украсено 
яйце  

Божидар Цонев, 
Марио  Василев и 
Андрей Драганов -2а 
клас-медали по фут-
бол 

Андрей Драганов- 2a 
клас– най-добър ма-
тематик и артист в 
театрална работилни-
ца "Буратино"  

← Борислава Данчева-3а клас-I място 
на ,,Коледно математическо състеза-
ние” - ПМГ , два златни медала от есе-
нен и зимен кръг на ,,Математика без 
граници”,III място от математически 
турнир „Черноризец Храбър“ , грамота 
от Софийски математически турнир, 
класирана за национален кръг на Евро-
пейско кенгуру 

Георги Кирилов-2б 
клас медал и грамота 
от БСФ -“Научи се да 
караш ски“ 

← Отборът 
на 2б клас по 
ски- грамоти 
от БСФ -“Научи 
се да караш 
ски“ 

 2б клас- грамоти от 
МОН за отлични 
резултати и успехи -
“Гора на желанията“ 
← 

2б клас - грамоти от МОН 
за отлични резултати и 
успешно представяне-
“Коледен базар“ 

 2б клас –сертификат и гра-
моти от CYFI Амстердам за 
отлично представяне в Гло-
бална седмица на парите. 
Учи. Спестявай. Печели. 

  Сертификат за участие в 
Седмица на бащата - Men-
carе „Да бъдеш баща“- OAK 
Foundation 

 ← 2б клас –сертификати за отлич-
ни постижения от JA Bulgaria в Све-
товна седмица по предприемачест-
во , Глобално картонено предизви-
кателство, Програма “Ние“ 

Денислав 
Борисов –2а 
клас- серти-
фикат за от-
лично предс-
тавяне в 
„Математика 
без граници“-
зимен кръг → 

Габриела Благоева-3б 
клас-сребърен и златен 
медал от ,,Математика 
без граници” , сертифи-
кат за отлично предста-
вяне на математически 
турнир ,,Черноризец 
Храбър” , грамота от  
„Коледно математичес-
ко състезание“ за IV 
място  

Велизар Асенов-3а клас-I 
място на ,,Коледно матема-
тическо състезание” -ПМГ ,    
Сертификат за отлично пред-
ставяне в „Математика без 
граници“-зимен кръг, класи-
ран за национален кръг на 
Европейско математическо 
кенгуру  

Габриела Борисова-
3б клас– V място по 
изобразително из-
куство ,,Слънце, ра-
дост, красота”  

Моника Стоименова-
3а клас-награда от  
фолклорен фестивал 
„Струма пее“ 

Ванеса Иванова-3б клас-
сертификат в есенен и 
златен медал в зимен 
кръг  на „Математика 
без  граници, отлично 
представяне в ,,Коледно 
математическо състеза-
ние” - ПМГ и в ,,Аз, при-
родата и света”  
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Ралица Въжарова-4а 
клас- II  място за кар-
тина от Коледен кон-
курс  на читали-
ще ,,Братство”  

Петя Васева-4клас 
II място от състезание 
по тенис на маса- 
ОДК, I място  за кар-
тина от  коледен кон-
курс  на читали-
ще  ,,Братство“ 

Габриела Никова- 4а 
клас- III място от 
състезание по тенис 
на маса-ОДК  

Емилиян Любенов-
4а клас- 2 първи 
места и едно второ 
място от състезания 
по класическа борба  

Георги Асенов-4а 
клас-II място класи-
ческа борба  

Карина Борисова-4а 
клас-II място за кар-
тина от Коледен 
конкурс на читали-
ще ,,Братство”  

Божидар Георгиев- 
3б клас- I  място от 
състезанието ,,Аз, 
рисувам” , достойно 
представяне на   ,,Аз, 
природата и светът”  

Калин Иванов-3б клас– 
сертификат за високи 
постижения от матема-
тически турнир                                                        
„Черноризец Храбър” , 
грамота за отлично 
представяне от Софийс-
ки математически тур-
нир , грамота 
от ,,Коледно математи-
ческо състеза-
ние” ,Сребърен медал 
от „Математика без 
граници“, класиран за 
национален кръг на 
Европейско математи-
ческо кенгуру 

Станислав Брусарски
- 3б клас - грамоти 
от ,,Аз , природата и 
светът“ и ,,Аз, рису-
вам”  

Рая Руменова– 4б клас  -
I място за сурвачка и I 
място за картина от Ко-
леден конкурс към чита-
лище ,, Братство ", ме-
дал от художествена 
гимнастика, ,,Принцеса 
на Кюстендил” в две 
поредни години  

Георги Крумов - 4б 
клас-I място  в Колед-
ния турнир по тенис 
на маса –ОДК и побе-
дител в състезанието 
„Лъвски скок“ на ОДК 

Пламен Илиев-4б 
клас– награди за 
участие във фолк-
лорни фестивали 
„Струма пее“  
и ,,Пауталия”  
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Йоана Иванова- 4а 
клас- грамоти и меда-
ли по пеене и награди 
от фондацията на Д. 
Бербатов за успелите 
деца на България ,I 
място за рисунка от 
конкурс „Коледа е, 
стават чудеса“- ОДК  

ВенциславаИлиева-
4а клас-III място за 
картина от Коледен  
конкурс на читалище 
„Братство“ 

Алекс Георгиев-4а 
клас-I място от 
състезанието „Аз 
рисувам“ 

← Елена Кръстева-4б клас– I 
място от коледния турнир и 
III място от общинските уче-
нически игри по тенис на 
маса , III място от състезани-
ето „Лъвски скок“ на ОДК 

Кристияна Димитрова
– 4б клас-I и II място 
за  картина от Колед-
ния конкурс към чита-
лище „Братство“                       
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←Училищен отбор по те-
нис на маса-I място на Об-
ластно състезание -момичета 
5-7 клас  

Училищен отбор по лека атлети-
ка –II място от състезанието 
„Лъвски скок“ на ОДК 

Училищен отбор по футбол - 
III място на Общинските 
ученически игри  

Училищен отбор по шахмат- 
II място на Общинските уче-
нически игри  

На Общинските ученически 
игри по тенис на маса, отбо-
рът на момичетата се класира 
на I  място, а на момчетата - III 
място.  
Индивидуално класиране: 
Даниела Станиева-II място, 
Елена Кръстева и Алессио 
Салладини-III място  

Рая Славова-5клас- I 
място сурвачка и 
картина от конкурс 
„Коледа“ на читали-
ще „Братство“ 

Ивета Кацарска-
5клас-II място  кар-
тина от конкурс“ 
Коледа“ на читали-
ще „Братство“ 

Иво Еровски 6 клас Владислав Стаменов 5 клас Ивана Иванова 6 клас Габриела Иванова 6 клас 

      

Диляна Димитрова 5 клас - II 
място и медал от Национален 
конкурс „Трифон Зарезан“ 

Георги Костов 5 клас Йордан Стоянов 6 клас 

Йоанна Валериева-7 клас  
“Дунавска Перла“-Русе-III място об-
ръч,III място лента,III място многобой, 
“Кюстендилско лято“-I място топка, I 
място бухалки, I място многобой, 
“ATG CUP”-Грац,  Австрия-I място топ-
ка, I място бухалки, I място многобой, 
“Small cup Levski”-София-II място об-
ръч, II място лента, II място многобой, 
II място топка 
II място в Европейско математическо 
кенгуру 

←Ивана Иванова
-6 клас-I място 
картина и II място 
картичка от кон-
курс „Коледа“ на 
читалище        
„Братство“   
грамота за учас-
тие в конкурса 
„Пролет върху 
листа“ 

Ренита Китанова 6 клас 

Диляна Димит-
рова-5 клас-II 
място   за карти-
на от Национа-
лен конкурс 
„Трифон Зарезан   

Ренита Китанова-
6 клас-грамота за 
участие в конкур-
са „Пролет върху 
листа“ 
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