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За поредна учебна година учениците от нашето училище, изу-
чаващи руски език като втори чужд език РП в прогимназиален 
курс, взеха участие в олимпиадата по руски език през януари. Над 
двайсет ученици от 5 и 6 клас се впуснаха в надпреварата, показ-
вайки много добри резултати.  

На областен кръг, провел се през февруари тази го-
дина в езикова гимназия „Иван Вазов” Пловдив, бяха 
допуснати петокласниците Диана Некит, Лилия Илевска, 
Божидар Симитчиев, Таня Ташева и шестокласниците 
Адриана Гешева, Георги Брандиски и Петър Бенков. 

Нашите ученици се представиха достойно и получи-
ха грамоти за участие в областния кръг от олимпиадата.

Първо място при петокласниците зае Таня Ташева – 
ученичка от 5.г клас. На второ място се класира Диана 
Некит от 5.а клас, а третото почетно място зае Лилия 
Илевска от 5.а клас.

При шестокласниците Георги Брандиски се класира 
на първо място, а Петър Бенков зае второ място.
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Освен участие в олимпиадата по руски език, нашите 
ученици взеха участие и в националния конкурс по руски 
език за рисунка на тема „Масленица”, организатор на който 
за втора поредна година е СУ „Васил Левски”, гр. Севлиево. 
Росица Михайлова – ученичка от 7.а клас, се отличи, пече-
лейки поощрителна награда, с което ни накара да се радва-
ме и гордеем.

Поздравления за положения труд и старание на уча-
стниците! 

Надежда Друмева – учител по Руски език и по БЕЛ

Росица Михайлова, 7.а клас

Честита победа, 
Дениз! 

Гордеем се с теб!

Гергана Стоицова – класен ръководител 3.в  клас

Великден –  
проекти на учениците от 4.б клас
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    Марияна Найденова – класен ръководител
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Седмицата за проектни дейности с учениците от трети клас приключи с изложба на 
рисунки във филиала на училището.   

„Великденска приказка“ –  
проектни дейности трети клас

Класни ръководители: Иванка Динева, Нина Търева, Гергана Стоицова 
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Ден на водата

Величка Филева – начален учител в ЦДО 3.в клас

Завърши поредната мисия на клуб „Дизайн-
шампиони“. Този път нашата цел беше пътешест-
вие до Гренландия. Децата опознаха острова  и 
природните  му особености – как изглежда леде-
ната шапка, къде се намират градовете и как из-
глеждат сградите, как се предвижват хората, как 
изглеждат националните им дрехи и изучават 
как звучи калаалисут (гренландски ескимоски 
диалект), упражнявайки няколко фрази. Опозна-
ха и  ескимоските традиции в миналото и как те 
са се запазили в днешни дни. Пяхме традицион-

Мисия „Гренландия“
ни ескимоски песни и танцувахме. Запознахме  
се с известни ескимоски художници от Канада и 
Гренландия, както и с традиционните ловни та-
лисмани, изработени от кости. 

Изработихме гривни с ескимоски мотиви и 
иглу, картичка от Гренландия и рисувахме кар-
тини в ескимоски стил. Накрая завършихме с 
викторина между отделните екипи. Победители 
станаха децата от екип „Гренландски пътешест-
веници“.
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Нина Търева – ръководител на клуб „Дизайн-шампиони

На 28 април се  проведе представителна  изя-
ва  на вокална група  „Междучасие“ по програма 
„Извънкласни дейности по интереси“. 

Пред свои съученици и гости, с много на-
строение участниците  изнесоха литературно-
музикална програма, свързана  с пролетните 

празници. Облечени в красиви български носии, 
с песни и танци, те показаха   как протича  народ-
ният обичай Лазаруване.              

Да пожелаем на  тези талантливи ученици да 
продължат с радост да общуват с музикалното 
изпълнителско изкуство.

Представителна изява  
на вокална група „Междучасие“
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Пловдивски музеи

Нина Димитрова – ръководител на вокална група „Междучасие“

Постоянна експозиция живопис „Енчо 
Пиронков“

ул. Васил Кънчев № 1, тел.:  032/ 638 055
Ден за безплатно посещение: четвъртък
Енчо Пиронков (роден 1932 г.) е от поколе-

нието художници, което през 60-те години на ХХ 
век осъвремени облика не само на пловдивската 
живописна школа, но и на българското изобра-
зително изкуство. Експонирани са 45 дарени от 
автора творби, обхващащи различни периоди от 
неговото творческо развитие.

Експозиция „Георги Божилов – Слона”
ул. Княз Церетелев 1
Ден за безплатно посещение: всеки първи 

четвъртък на месеца за учащи и пенсионери

Зали за временни експозиции
ул. „Княз Александър I“ 15, тел.: 032 624 221
Ден за безплатно посещение: четвъртък
Изложбените пространства се помещават в 

сграда с типична градска архитектура от начало-
то на XX в. В залите на двата етажа се представят 
временни изложби, свързани с юбилеи на изтък-
нати български художници, както и с историята и 
проблематиката на културния живот на страната. 
Представят се и изложби на чуждестранни автори, 
експериментални изложби и изложби на деца.

Йорданка Иванова – начален учител

/Продължение от минал брой/

 /Следва продължение/
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В една изоставена къща живеело едно духче 
на име Рон. Рон бил най-добродушното духче на 
света. Но той бил много самотен и нямал прияте-
ли, защото всички мислели, че къщата е страшна 
и прокълната и не смеели да влязат в нея.

Веднъж по улицата, на която била разполо-
жена къщата, минало едно момиченце на име 
Джулия. Тя била много смела и решила да влезе 
вътре в къщата и да види дали тя наистина е тол-
кова страшна. Джулия си казала:

– Защо пък не, най-сетне ще разбера защо 
хората смятат къщата за толкова страшна?

И ето, че Джулия влязла вътре. Вътре било 
тъмно, но тя не се стреснала. 

Изведнъж Рон чул, че някой влиза и толкова 
се зарадвал, че тръгнал бързо към входната вра-
та, за да го приветства. Но всички знаем, че за 

съжаление, духовете са невидими и Рон нямало 
как  да я посрещне и тя да го види. Джулия взела 
от своята раница един фенер и го размахала на-
около.  Фенерът осветил Рон, той станал видим 
и Джулия го съзряла. Момичето се учудило, а 
духчето започнало да ѝ разказва за къщата и за 
себе си. Джулия харесала Рон и също му разка-
зала  за своя живот. Те се сприятелили и Джулия 
всяка сутрин и всяка вечер идвала при своя при-
ятел като му носела сладкиши и напитки.

Скоро Джулия завела Рон при майка си и при 
баща си и те го харесали точно колкото и Джу-
лия. Баща ѝ направил малка дървена къщичка за 
Рон и я поставил в едно малко ъгълче в двора.

Така Рон вече не бил самотен и станал най-
щастливото духче на света.

                                        Ния Пейчева – 3.б клас

Фантастични истории – 3.б клас
Духчето, което живееше  
в изоставената къща
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Ричард беше малко сладко духче, което оби-
чаше приключения! То живееше в една изоста-
вена къща на края на улица „Детелинка“ №15. 
На тази улица живееха много деца. Ричард мно-
го искаше да има приятел, но никой не можеше 
да го види.

Веднъж Ричард чу някой да влиза в къщата. 
Първоначално си мислеше, че е някой духов кра-
дец, жаден за духови съкровища. Той надник- 
на зад ъгъла и видя едно малко момченце. Това 
момченце се казваше Бен. То беше много любо-
питно и дружелюбно. Както вече се досещате, по 
тази причина Бен нахлу в изоставената къща. Ри-
чард много искал да си има приятелче и затова 
взел един картон и написал: „Ще ми бъдеш ли 
приятел?“. 

Бен толкова се изненадал, че направо при-
паднал. Когато се събудил / 2 часа по-късно/, той 

видял пред очите си Ричард.
– Здравей, аз се казвам Ричард! Какво е 

твоето име?
Бен, още замаян, отговорил:
– Бен!
– Искаш ли да сме приятели? – попитал Ри-

чард.
– Добре – страхливо отговорил Бен – ако 

обещаеш че няма да ме изядеш.
– Да те изям?! Никога не бих те изял. Честно 

казано, аз нямам приятели. Ти си първият, който 
ме вижда.

Ричард и Бен си поговорили и се оказало, че 
имат много общи неща.Накрая Бен трябвало да 
се прибира, но обещал на Ричард, че ще идва 
при него всеки ден. Двамата станали най-добри 
приятели.

Добрин Михайлов – 3.б клас

Духчето, което живееше  
в изоставената къща

Деница
 4.в клас
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Стела Бенин, 5.а клас

ш

Мравка обикаля 4 пъти по страните на равностранен триъгълник, а 
паяк обикаля 3 пъти по  страните на квадрат. Страните на квадрата и триъгълника 
имат равни дължини. Кой изминава по-дълъг път?

A) паякът    
B) мравката 
C) пътят на мравката и паяка е един и същ 
D) друг отговор

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Логически задачи

Ели Петкова – начален учител

2 клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

23 април – „За книгите  
и техните автори” – 4.б клас
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Романът е изключително впечатляващ. Граб-
ва те още от първия момент и може да промени 
мисленето ти и представата ти за света само с ня-
колко глави. А сега, по-конкретно за историята…

Начинът на писане на авторката те потапя 
в един нов свят – изпълнен с мисли, емоции, 
страсти и вълнение. 

Семейство Бенет е изключително нормално.
Нищо повече от седем души – пет дъщери и два-
ма родители. Това обаче е само на пръв поглед, 
защото макар и обикновени хора, всеки има 
свой собствен характер, изпълнен с плюсове и 
минуси, което предизвиква интересни ситуации 
и дава храна за размисъл на читателя.

Бингли се мести в града и семейството го  
очаква с нетърпение, тъй като са близки прияте-
ли, а освен това ги очаква една официална вече-
ря, която малко или много променя живота на 
Елизабет – най-голямата дъщеря в семейството. 
Но след малко, ще стигнем до там. 

Нека се концентрираме върху единия главен 
персонаж, а именно – Елизабет Бенет.

Освен че е представена като най-красивата и 
интелигентна млада дама, тя е много потайна и 
мистериозна личност. Бих казала, че това е един 
от най-интересните герои в романа. 

Харесвам я заради интелигентността ѝ и уме-
нието ѝ да се изразява точно, когато и където 
трябва. Освен това, любимото ѝ занимание – 
четенето на книги – прави добро впечатление 
и затова имам високи очаквания за развитието 
на този персонаж. Мисля, че това ще бъде герой 
– интересен за следене. И определено мога да 
заявя, че ще има доста ключови моменти, създа-
дени именно от нея. 

Идва време за вечерята. Там Бингли води  
сестрите си и един стар приятел – Дарси. Това не 
се харесва особено на семейство Бенет, но е по-
вратен момент в историята, макар да е един от 
първите. Кое е толкова особеното? Ами, запоз-
нанството на Дарси и Елизабет. Те не се харесват 
особено. Лизи описва Дарси като горделив, над-
менен човек и не му обръща голямо внимание. 
Той, от своя страна, също не е привлечен от Ели-
забет, но не оспорва факта, че е красива и има 
обноски. Усетих доста странно чувство в този мо-
мент, защото имам усещането, че ще има нещо 
между тях. Тъй като те все пак не странят един от 
друг и по някакъв начин, макар и странен, показ-
ват взаимен интерес.

Кристин Сарафова, 6.в клас

„Гордост и предразсъдъци” – 
Джейн Остин – Дневник 

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

От екипа на Pearson Bulgaria

Здравей! Нека те попитам нещо. Обичаш ли 
да гледаш филми? Да? Аз също. Когато гледам 
филм аз си представям, че съм режисьор и аз 
съм този, който решава как точно ще изглежда 
всичко. Същото е и когато чета книга. Предста-
вям си героите, сцените, пейзажите, как точно се 

развива действието и всичко останало. Сигурно 
затова ми харесва да чета.

А ти можеш ли да си представиш, че книгата 
която държиш в ръцете си е сценарий за филм, а 
ти си режисьора от когото зависи как ще изглеж-
да филма? Искаш ли да опиташ? Тогава си из-
бери книга и давай. Как да стане това? Попитай 
своята учителка и тя ще ти каже как да станеш 
част от програмата „Моята книга”. Това ще се 
случва три пъти в годината. Всеки път ти ще мо-
жеш да си избираш книги, които смяташ, че ще 
ти бъдат интересни, да четеш и станеш част от 
един вълшебен свят и то на английски език.  По-
моли своите родители и учители да ти помогнат.

Очакваме те!                                                                   

Национална програма "Моята книга"
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Easter Traditions from Around the World

Norway
Easter is such a popular time for Norwegians 

to read crime novels that publishers actually come 
out with special “Easter Thrillers” known as Paas-
kekrimmen. The tradition is said to have started 
in 1923 when a book publisher promoted its new 
crime novel on the front pages of newspapers. The 
ads resembled news so much that people didn’t 
know it was a publicity stunt.  

Rome, Italy
On Good Friday the Pope commemorates the Via Crucis 

(Way of the Cross) at the Colosseum: A huge cross with burning 
torches illuminates the sky as the 14 Stations of the Cross are 
described in several languages. Mass is celebrated on the 
evening of Holy Saturday, and on Easter Sunday, thousands 
of visitors congregate in St. Peter’s Square to await the Pope’s 
blessing from the church’s balcony, known as “Urbi et Orbi” 
(“To the City and to the World”).  

Verges, Spain
On Holy Thursday in the Medieval town of 

Verges, Spain, the traditional “dansa de la mort” or 
“death dance” is performed. To reenact scenes from 
The Passion, everyone dresses in skeleton costumes 
and parades through the streets. The procession 
ends with frightening skeletons carrying boxes of 
ashes. The macabre dance begins at midnight and 
continues for three hours into the early morning.

Washington, DC
For 130 years, the White House has hosted the Easter 

Egg Roll on its South Lawn. The main activity involves 
rolling a colored hard-boiled egg with a large serving 
spoon, but now the event boasts many more amusements, 
like musical groups, an egg hunt, sports and crafts. This 
year’s theme is “Ready, Set, Go!” and will promote health 
and wellness, featuring activities that encourage children 
to lead healthy and active lives. 

/Continued from the last issue/

Даниела Букович – учител по английски език
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Ели Петкова – начален учител

                                  Елиана Щерева – начален учител, по материали от интернет

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Уникален печат с лика на Христос отпреди 1000 години бе 
открит в крепостта „Русокастрон“ край бургаското село Русока-
стро. Според археолозите клеймото е принадлежало на бъл-
гарския цар Петър, управлявал от 927 до 969 година.

На уникалната находка се натъкнали местни жители от 
близкото село Желязово. Те открили царския печат, докато ко-
паели в градината си на около 400 метра от крепостта. „Става 
въпрос за оловен печат – моливдовул, на българския цар Пе-
тър. На лицето на печата е изобразен Иисус Христос с ореол, в 
който е вписан кръст, а от другата страна е изобразен българ-
ският владетел със съпругата си Мария. Печатът е един от най-
добре запазените, открити изобщо до този момент. Находката 

Печат с лика на Христос  
открит в нива

е първата, открита в Тракия“, коментира шефът на Историческия музей в Бургас Милен Николов. 
По думите му на юг от Стара планина е намерен само един подобен печат – от крепостта „Кракра“ 
при Перник. „На практика в Южна България единствено бургаският музей вече притежава такава 
находка“.

При разкопките в крепостта „Русокастрон“ са открити и други ценни находки. Освен богата-
та колекция от монети археолозите са намерили и няколко бронзови апликации от колани, които 
категорично се свързват с ранносредновековната българска култура. Тези находки за пореден път 
потвърдиха голямото значение на Русокастро не само през периода на Второто българско царство, 
но и през IХ-Х в. Подобни апликации на колани, които са често срещани в Плиска, Преслав и изобщо 
в Североизточна България, в Южна България се откриват единствено в Русокастренската крепост.

Разкопките бяха подновени преди месец след двугодишно прекъсване. Проучена бе кулата кла-
денец в най-ниската част на прохода, която е един от най-монументалните градежи през Среднове-
ковието. „Дебелината на стените й са цели 2,9 м. Външните й очертания не са правоъгълни, както е 
вътрешността на самия кладенец, а са най-вероятно с петоъгълна форма, като челото на кулата опи-
ра буквално в главния път, водещ от с. Русокастро към с. Желязово“, разказа Милен Николов, който 
ръководи разкопките. Тук се откри още една бойна кула с ширина 8,2 м, пред която посредством 
стъпала се е преодолявала голямата денивелация от Русокастренска река към северната стена на 
крепостта.

(1)   Пътят на мравката  по  равностранния триъгълник  
е  4.3 по страната на триъгълника

(2)   Пътят на  мравката  по  страните на квадрата  е  3.4  по страната 
на  триъгълника 

От това, че  страните на  квадрата и триъгълника са равни то и изми-
натите пътища са равни

Отговор C) 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение  на  задачата:    
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Р Е Г Л А М Е Н Т
за провеждане на конкурс „Приказки под маската“

за създаване на най-интересна съвременна приказка с отворен край, създадена на база  
българска фолклорна или авторска приказка – Общински и регионален кръг

Конкурсът се провежда по повод Деня на детската книга – 2 април, Световния ден на книгата и 
авторското право – 23 април, 160 г. от рождението на Иван Шишманов – български литературовед, 
общественик, академик, фолклорист, етнограф и виден изследовател на приказката /1862–1928/ и 
19 юни – датата на канонизацията на Преп. Паисий Хилендарски.

ЦЕЛИ:  Да се провокират четенето и творческите търсения на децата и да им се даде възмож-
ност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към българската класическа 
приказка, поставена в съвременни условия.

Организатори:  Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и Регионално управление на обра-
зованието – Пловдив; Партньори: Общински, читалищни и училищни библиотеки

Условия за участие в конкурса:  – Право на участие в конкурса имат ученици от I до VII клас
– Приказките могат да се базират на български фолклорни или авторски приказки
– Всяка библиотека може да избере неограничен брой базови приказки според желанието и 

интереса на участниците
– Индивидуалните и колективни автори ще са равнопоставени
Конкурсът ще се проведе онлайн в три кръга: – Общински;   – Регионален;    – Национален
За общински кръг крайната дата за приключване на конкурса е 20 май, за регионален – 27 

май, а за националния кръг всяка област представя до 3 творби, не по-късно от 3 юни 2022 г.
Конкурсът ще се проведе в две възрастови категории:  I – IV клас;    V – VII клас
Критерии за оценка: – Оригиналност;  Творчество и креативност;   Образен и художествен език
Творбите ще се оценяват от експертно жури. Предвидени са допълнителни награди за формите 

на представяне на резултатите от детското приказно творчество: рисунки по създадените приказки; 
драматизация (четене на глас) на създадените приказки и представянето им на видео; музикално 
фолклорно изпълнение, като съпровод на създадена приказка.

Най-хубавите приказки ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на събитието след при-
ключване на конкурса.

Честитим 
рождените дни 

на всички, родени през тази седмица 
с пожелание за здраве и успехи! 

„Залез“, неизвестен автор


