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  Драги читатели,  

Новогодишното настроение беше превзело всички ни и 

очаквахме с нетърпение да дойдат празниците. Снегът не 

закъсня и през целия декември носеше полъх на 

дългоочакваната зимна ваканция.  

Предните два месеца се стараехме да направим колкото се може 

по-хубави нашите статии. Ала умората надделя и замечтахме за 

почивка и... 3-ти брой закъсня. Съжаляваме за това забавяне.  

Надяваме се да приемете нашите извинения и...вместо с подарък- да ви зарадваме с 

новия брой.  

Част от него са коледните балове за начален курс и за големите ученици, пътуването 

на VІІІа клас до възрожденска Копривщица и- нещо ново- веселите гафове на учители и 

ученици- вижте ги на последна страница.  

Нали не сте забравили, че все още очакваме и предложенията ви за име и лого на 

вестника. Пишете  на нашия адрес:      nie__zanas@abv.bg 

mailto:nie__zanas@abv.bg
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На 22 декември във физкултурния салон се състоя благотворителният 
бал на начален курс. Децата бяха изработили картички, сурвачки, 
лакомства  и  различни коледни подаръци, които станаха обект на 
разпродажба. Събраните пари бяха дарени на техни съученици в 
неравностойно положение.  
Аплодисменти за решението на децата! Постъпката им заслужава 
възхищение и повече последователи! Браво! 
 

Малките доказаха, че освен добри сърца, те носят в душите си и обич към традициите. 
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Сладурчетата от начален курс показаха, че могат да се забавля-

ват от сърце. Атмосферата, коята създадоха те- не без помощта 

на организаторите на бала, беше наистина вихрена и 

приказна. 
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На 23 декември 2010 г. учениците от среден и горен курс се забавляваха на 

коледното си тържество. За трета поредна година беше организиран бал с 

маски. Участниците бяха по- 

малко в сравнение с предишните години, но 

пък бяха по- добре маскирани. 

  

  

 

 

 

 

 

                 Обстановката беше приказна, а 

гостите не бяха малобройни, както предричаха 

някои! 
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А подаръците наистина бяха много  и поддържаха коледния дух на празника.  

 

 

 

 
Безпристрастно и обективно жури 
бяха:  
г-жа Мая Карамфилова- директор 
на училището; 
Вероника и Моника от Х клас 
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За празничното настроение танцуваха 
момичетата от денсформация „Електра”. Те 
бяха превъзходни в превъплъщенията си под 
звуците на рап, метал, поп, денс и 
етнопарчета.  
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Освен традиционната група на  Снежанките, тази година се образува и група на Дядо- Коледовците. 
Сред тях извисяваше ръст Дани от Vа клас и 

така се заформи  усещането, че Дядо 
Коледа е дошъл с верните си помощници- 
джуджетата. 

 

Групата на Дядо Коледа се разходи с твърда метал- крачка- явно членовете й са върли 

почитатели на финландците от  Nightwish и  Apocalyptica.  
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Момичетата от „Спешно отделение”  
към VІІІа „грабнаха” третото място. 
С групичката вървеше и Йоанка-  
въпреки че не беше облечена в бяло, 
 и тя принадлежи към отрядите за 
 бързо реагиране.  
 
                                                                                 Оригинален костюм на         
                                                                                 праисторическа жена 
 
 
                            
 

                                                                                                                                                         
  
 
   Участници в  
   конкурса за                                                                                                                
   най- добра 
  маска.         
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Определени бяха победителите в конкурса за най- добре украсена класна стая. 

 

Vб клас спечели в надпреварата между класовете 

от среден курс! Браво на тях! 

На снимката: г-жа Нанкова- 

 класна на Vб 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Сред по- големите  

                                                                                конкурсът бе 

спечелен от Х клас.  

                                                      На снимката- г-жа Букова 

приема наградата . 
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Няколко бяха групите, които се изявиха в състезанието по танцувални умения. 

Победителите от клуб „Електра” с ръководител Силвия Милушева. 
 

Малките „Котета” 

от Vб кл. 

с ръководител 

Даря Михалкова  
                                                   Ми хаела от VІ б танцува по музиката на Шакира 
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Наградените участници бяха много и напълно заслужиха 
аплодисментите на публиката.                                                                                                     

 
 
 
Най- атрактивни безспорно бяха учениците от 
Х клас Тихомира, Теодора и Петьо. Повлияни 
от изучавания по литература материал, те се 
превъплътиха в образите на Дон Кихот, Санчо 
Панса и 
Дулцинея. 
Те бяха 

така добре прикрити зад пластовете фолио и 
рисуваните мустачки, че бяха наистина трудно 
разпознаваеми! :) 
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Още преди коледното и ваканционно настроение да ни обхване ние, учениците от VІІІа 
клас, работихме упорито по един училищен проект. Той е свързан с разширеното 
изучаване на английски език в училище. На 10 декември  ние посетихме едно 
прекрасно кътче от България- възрожденската Копривщица, и в автентичната 

обстановка от миналото 
разказвахме за България и 
историята й. Този град ни плени с 
тишината и  различността си- там 
времето сякаш е спряло, там всеки 
зид разказва бунтовни истории, а 
къщите пазят спомена за 
отминалите векове. Този град 
напомня за будните и 
свободолюбиви българи, 
участници в Априлското въстание- 
от апостолите Тодор Каблешков и 
Георги Бенковски до десетките 
редови въстаници; за пламенния 
писател и революционер Любен 

Каравелов; за Найден Геров- бележит общественик и учител; нашепва прекрасните 
стихове на Димчо Дебелянов. 
 



В двора на Дебеляновата къща. Скулптурата 

символизира образа на майката, вечно 

чакаща своето дете да се завърне в 

бащината къща... 

                                    

                        Дворът на старото училище                               

 

 

 

 

Къщата на Любен 

Каравелов 

 



Очарованието на миналото... 

 



...и тишината на настоящето... 
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Ето как Ася-главен редактор във вестника ни, представи 

пътуването . Впрочем...стилът й изключително напомня 

този на възрожденеца Каравелов... Тя едновременно е 

свидетел на случките, но умело се дистанцира от тях и 

това създава комичен ефект на описанието. 

 

На 10.12  нашата специална паралелка по "Технлогичен ИТ" замина на малка 
екскурзия до гр. Копривщица. Това трябваше да се организира, тъй като учениците 
от VІІІа и г-жа Танева (зам. директор и техен преподавател) са решили да се 
включат в проект към Английското посолство, в който проект ще има размяна на 
ученици от нашето и английско училище. Ако спечелим- нашите бъдещи 
"англичани" ще разменят местата си с техните връстници, като едните отиват в 
Англия, в семействата на децата, а чуждестранните приятели идват в българските 
семейства. Но стига за това, когато се изпълни този проект и се спечели, ще 
обясним още.  
   Сега нека ви разкажем за тяхното "измръзнало приключение". Всички редактори 



на вестника са от този специален клас и всеки един може да ви каже, че е било 
непоносим студ !!! Очаровани от това колко ужасно малък е градът и как всички 
улици са "украсени" с камъни и са нанагорно, приключението е още по-голямо.  
   Още когато слезли от автобуса в центъра на града, рязко ги посрещнал 
балканският вятър. За секунди удивлението от формата на къщите и тяхното 
разнообразие като цветове, е последвано от неповторимо замръзване на ръцете. 
Заедно с големите били отишли и малчуганите от 4-ти клас, които станали 
представители на народните ни танци – те също ще бъдат включени във филма, 
сниман в Копривщица с нашите ученици.  
    Първото място, което е било посетено, е читалището в Коприщица. Там 
учениците едва не изпотрошили сградата и нещата в нея, а хората , които  били 
там, дори не им направилии забележка (възпитани хора!). Казват,  добре, че е 
било това местенце, за да могат премръзналите да се сгушат до някои малки 
радиаторчета и да се сгреят, защото вятърът отвън им  бил показал колко студен 
може да бъде Балкана.  
    След това обиколката  продължила към старото копривщенско училище, което 
направило голямо впечатление с възрожденския дух. А момчетата се държали 
сякаш момичета не са виждали, та искали да останат там. :D 
    "Нагоре, надолу, пак нагоре, пак надолу" ...  
Така VІІІ-класниците описват ходенето от музей в музей. Всички къщи са им 
харесали и за това  много говорят и снимките (безбройни) пред различните 
исторически паметници и предмети... 
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Очакваме в тази рубрика вие да бъдете активни учасници. Просто 

внимавайте в час и записвайте гафове на съученици и учители. Да се 

посмеем заедно   

:D:D:D:D:D 

Госпожа Косева- учител по БЕЛ на VІІІа, -преговаря повестта „Немили- недраги” с 

учениците. 

-Къде се развива действието в повестта? 

        - Действието се развива в Браила! 

        - Защо говорите глупости? Въобще не е спомената...Рила!  

   :D:D:D:D:D 

   Контролно по БЕЛ в V клас. Въпрос: „От какво Бог е създал Ева?” 

Отговор: „От черния дроб на Адам”   
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Гопожата по руски език пита : 

 -Деца, какво са „конфеты”(на български- бонбони)? 

Алекс отговаря: 

 -Новогодишни ракети  

 

На контролно по БЕЛ в клас на г-жа Косева. Въпрос: „Какви ритуали се извършват на 

Гергьовден”. 

Отговор на ученик: „Яде се на корем”  
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Учениците  VІІІа клас пишат есе на тема: „Не убивайте Вазов заради компютрите”. 

Ученик пише: „Добре че беше Вазов, за да чуем, че има компютри- иначе нямаше да го 

знаем...”.  

 

 

 

В час по БЕЛ. Ученик: Гео Милев е роден през 1923 и 

умира през 1922година...:D:D:D:D 

 

Тетрадка на съвременен ученик. В нея той пише и по 

БЕЛ. 


