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      На 14.01.2012г. се проведе в Общински детски цен-
тър между училищен шахматен турнир. 
      Отбора ни по шах се състои от четирима членове:
Иван Диколаков – 5 в кл, Ивайло Русинов – 5 в кл, Роси-
ца Костова – 5 б клас и Руслан Русинов – 7 г клас.
      Всички състезатели бяха много добре  подготвени,
играта беше динамична и оспорвана.
      След много продължително и напрегнато състезание
дойде и  нашата победа. От пет партии всеки участник
имаше по четири победи. Бяхме удовлетворени от успеха.
      Връчиха ни купа и грамота за II място, за целия от-
бор беше вълнуващо и тържествено. 
      Получихме поздравления и аплодисменти от състеза-
тели, треньори и учители.
      Лично получихме поздравления от директора на учи-
лището.
                                               Руслан Русинов - 7 г клас
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Ìîÿòà ìå÷òà çà ïúòåøåñòâèå

Äâåòå æàáè
áàñíÿ

      Аз мечтая да посетя страни като Италия, Франция, Австрия, Египет и Бразилия. 
      В Италия ще посетя Ватикана, за да видя папата. Ще мина и през Милано, модния център на 
света, който е прочут с дизайнерски чанти и ще ми подарят, която пожелая. А пък в Пиза ще 
вляза в наклонената кула и ще ям безплатна пица.
      Във Франция ще се изкача на Айфеловата кула, ще разгледам  Лувъра, който е най-големият 
музей на изкуствата и ще остана там цяла седмица, за да се вдъхновя от красивите картини и да 
започна да рисувам като великите майстори. След това ще огледам бутиците, за да видя дрехите 
и парфюмите, създадени от Коко Шанел.
      В Австрия ще отида в столицата Виена и ще се кача на виенското колело, защото то е най-
голямото в света. Във Виена също ще си хапна дузина вкусни виенски кифли.
      В Египет ще видя сфинкса и ще вляза в пирамида, където ще се увия в тоалетна хартия и ще 
се престоря на мумия. Така, когато някой викне „Мумия!”, ще кажа „да” и ще го изплаша.
      В джунглата на Бразилия ще се катеря по дърветата с горилите, ще бягам с гепардите и ще 
помоля  маймуните да ме научат да беля банани с краката си.
      Това е моето мечтано пътуване!

Савина Трифонова – 3 б клас

      Две жаби се запътили към близкото блато. Пътят им минавал през една дълга пещера. 
Когато стигнали до средата на пещерата, тя започнала да се тресе. Нямали време да избягат и 
започнали да отскачат от камъните, които започнали да падат. Отскачали, отскачали и камъ-
ните все не ги улучвали. Едната жаба се спряла и самодоволно казала, че нито един голям или 
малък камък нямало да я уцели. И в същото време един голям камък паднал върху нея. Трусът 
отминал, а другата жаба се измъкнала от пещерата и стигнала до блатото.

Максим Попов – 2 б клас

Поуката от баснята е, че прекаленото самодоволство често ни лъже.
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     Имало един сервиз за чай – чайник и чаша, от най-фин порцелан. Чашата била красиво 
изрисувана с интересни фигури. Всички й се възхищавали и искали да пият чай от нея. Тя се 
почувствала много важна. Възгордяла се от ласкавите думи за нея и се разделила с чайника, не 
му позволила да сипе и капка чай в нея. Вече никой не пиел от чашата чай, тя стояла сама в 
бюфета и затънала в паяжина и мъка.

      В обора имаше петел, който всеки ден се фукаше, че е водач на кокошките и че може да 
лети. Беше най-известният петел в селото. Когато се качеше на стобора, крачеше с изпънати 
гърди и горд поглед. Всички кокошки му слугуваха.
Един ден стопанинът отиде в кокошарника, за да
си избере хубаво пиле, което да заколи. 
      – Хм...Кокошките всеки ден ми дават по едно
 яйчице и затова са ми полезни. А, ето едно пиле,
което не ми е от полза и не ми дава нищо.
       Тогава той хванал петела за гушата и с ножа
закрачил към кухнята .

×àøà è ÷àéíèê
áàñíÿ

Поуката от тази басня е , че горделивостта ни прави самотни и тъжни.

Антония Хасковлиева – 2 б клас

Гергана Каришева – 6 б клас

Íàïåðåíèÿò ïåòåë
áàñíÿ

Поука:
Скромният има повече полза от този,
който се перчи ненужно !



4

     Коледа! Толкова чакана и толкова желана! Тя 
настъпва с пухкавия сняг и с благодушието, с вя-
рата ни в чудеса и с празничното ни преобразяване 
до неузнаваемост. Чудото се сътворява с праста-
рите обичаи, с тлеещото огнище, с приказките за 
зли духове и превръщания, с тихата свята нощ и 
със започването на родилните мъки на майка 
Богородица.
     Бъдни вечер е един от най-важните семейни 
празници. В сърцевината му стоят зърното и дър-
вото на живота. Зърното се олицетворява от жит-
ното зърно. Хората изпитват благоговение пред 
величието на природата. Вековното дърво е сим-
вол на мъдрост, дълголетие и непоклатима връзка 
с началото на света. Когато прегърнеш старо ве-
ковно дърво, се сливаш сякаш със силата на не-
говата енергия. Хората от древността до наши дни 
използват дървото в много ритуали и празници.
     Коледната елха, която съпътства празника, е 
обичай, привнесен от ХХ век от Западна Европа. 
Сияещото дръвче символизира Христовото идване 
на земята да освети хората и земното им царство. 
С появяването си, Той допринася и част от све-
тостта на небесния свят – отрупаното с плод 
Райско дърво, чийто символ е елхата. Затова тя се 
украсява с фигурки на ангелчета, гирлянди и све-
щички.
     Дните от Бъдни вечер до Йордановден (24.12 – 
6.01) се наричат Мръсни дни. Тогава се отварят 
границите между световете на доброто и злото и 
злите духове могат да преминават в човешкия свят
.През този период българският народ показва вя-
рата си в мита за Дървото на живота. Корените му 
са в земния свят, короната – в небесния, а стволът 
ги свързва.
     Най-същественият обичай в навечерието на 
празника е коледуването. Коледарите тръгват в 
полунощ и до сутринта обикалят всички къщи. Те 
са тачени гости във всеки дом и се смятат за воини 
на доброто. Влезли в къщата, коледарите изпяват 
по няколко песни за всеки член от семейството. 

Äúðâîòî è çúðíîòî
â êîëåäíèÿ ðèòóàë

åñå

Счита се, че казаното или изпятото ще 
се сбъдне. Така личи вярата на народа 
ни в магическата силата на словото.
     Бъдникът се подготвя в навечерието 
на празника. Той е отсечен ствол от 
дъбово или брястово дърво. Отсича се, 
носи се през рамо, за да не докосне зе-
мята и се миросва в къщата. Главните 
му се пазят и поливат всяка вечер с 
червено вино до Йордановден. Вечерта 
на Бъдни вечер най-възрастният мъж 
кади с тамян всички помещения в дома 
и на двора, за да прогони злите сили. 
По искрите на бъдника се гадае за бла-
гополучието на семейството.
    Традиционната храна на Бъдни веч-
ер е питката с пара, която старейшина-
та разчупва и дава по едно парче на 
всеки. Хората са вярвали, че зърното 
на живота ще ги направи щастливи и 
здрави. Преди да започне вечерята, 
стопанинът поема с две ръце обредния 
хляб, повдига  го високо и  благославя: 
„Да се ражда пшеницата под път и над 
път, класовете да станат като лъжици, 
а зърната – като дренки! Да се ражда 
гроздето, ечемикът и царевицата! Да се 
плодят агнетата, козите и кравите! Дя-
до Боже, ела ни на гости да вечеряме 
заедно!”
   Дълбоко свързан със земята, бълга-
ринът винаги е вярвал в нейната сила. 
Най-важно за него е плодородието й. 
Това му дава сигурност и надежда за по
-добър, подреден и спокоен живот. За 
това и всички празнични ритуали са 
свързани с дървото, житото, лозята т.е 
с плодородието на земята и здравето 
на добитъка, от който зависи и добрият 
живот.

Илияна Тонева – 5 в клас
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     Живееха сред нас едно братче и едно сестриче. Момченцето, на име Том, винаги си мечтаеше 
за нов скейтборд, а момиченцето – Ани, за нов телефон. Цяла година те си спестяваха пари, за 
да си ги купят за Коледа. Най сетне, когато събраха парите за подаръците, те двамата весели 
се облякоха и излезнаха по магазините.
     Пристигнаха в МОЛ-а. Всичко наоколо беше весело. Имаше човек, маскиран като Дядо 
Коледа, който пееше коледни песни. Навсякъде блестяха разноцветни лампички и лъскави 
украси. Том и Ани се разхождаха сред пъстрите витрини на магазините и се любуваха на смешни 
играчки и дървени колички.  
     Ани влезна в един от магазините. Видя мечтания телефон. Тя взе кутията и се запъти към 
касата да плати покупката.
     В това време Том беше в друг магазин и разглеждаше скейтборди. Избра си най-готиния и 
се запъти да го плаща.
     Изведнъж на големия плазмен екран се появи призив за благотворителност. Светлините от 
магазините изчезнаха. Играчките спряха да се движат. Маскираният Дядо Коледа също за-
млъкна. Всичко беше чернобяло и тъжно. Празничният дух изчезна. В клипчето се съобщи за 
дете, което е болно и за което се събират пари, за да му помогнат да се възстанови.
     Ани върна кутията с новия телефон обратно на щанда. Излезна от магазина и се затича да 
търси Том. Той също остави готиния скейтборд и също се затича да търси сестра си. Като се 
срещнаха, се хванаха за ръчички и се запътиха към кутията за благотворителност. Двамата 
пуснаха всичките си спестени пари, за да помогнат на детето. Върнаха се вкъщи щастливи и 
удовлетворени, с надеждата, че детето ще се оправи.
     Дойде Бъдни вечер. Трапезата беше красиво подредена с традиционните постни ястия. Ця-
лото семейство се събра да вечеря. Том и Ани разказаха на родителите си как са постъпили.
     По същото време друго семейство се беше събрало. Но не около маса, а над болнично легло 
при детето си, когато влезе докторът – усмихнат. Операцията беше преминала успешно.
     На Коледа Том и Ани се събудиха първи и се затичаха към елхата. Там бяха скейтбордът и 
новия телефон. Децата бяха много щастливи.

Õâúðëè äîáðî çàä ãúðáà ñè,
ùå ãî íàìåðèø ïðåä ñåáå ñè

Çèìà

Гергана Каришева – 6 б клас

     Днес е първи ден от коледната ни ваканция. Аз сладко се протягам в топлата стая, защото 
току-що съм станал. Поглеждам навън и .... виждам чудесното зимно утро.
     Всичко на двора е бяло. Сняг се сипе на парцали. Едри пухкави снежинки танцуват пред 
очите ми. Бързо се обличам, хапвам и излизам, защото ние с моите приятели сме се уговорили 
да играем. 
     Въздухът, който ме посреща, щипе бузите ми с ледени иглички. Все още е тихо, но не е за 
дълго. Доскоро пустата ни уличка сега се оживява от детски смях и кучешки лай.
     Оглеждам дърветата в кварталната градинка – всички са пременени в бели пухкави дрехи – 
после хвърлям снежна топка в клоните на близкото дърво и от него се изсипва снежен водопад 
върху главата на Мишо. Започва нашата снежна война. На помощ ми се притичва Стефан, 
защото аз съм вече в снежната пряспа...
     Толкова е весело, когато играеш с приятели – времето сякаш лети.
     Обед е. Набързо хапвам и хуквам пак навън, готов за нови снежни повдизи.
     Димът от комините на къщите се усеща във въздуха, а ние уморени от игри се прибираме. 
Вечерта бавно се спуска.
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

DUCK DUCK PIG

TOO MUCH SECRECY

COMMAND DECISION

     When asked what his job was, an intelligence agent 
answered: ''My mission is so secret that I don`t know 
myself what I am and what I do.''

Patrol Leader: ''Sir, I saw a lot of enemy troops about a mile north of here!''
Commanding officer:''Good! Which way is south?

Поля Мандулова – учител по английски език

A M E R I C A N     H U M O R

ØÀÕ  ÌÀÒ

     A lady walks into a bar with a duck under each arm. The 
bartender says, “Hey! You can`t bring that pig in here!“
     The lady says, “Ït`s not a pig, they`re ducks.“
     ''I was talking to the ducks!''

   Рокада. Това е едновременен ход с царя и един от топовете от същия цвят на същия 
хоризонтал, който се счита за един ход на царя и се изпълнява както следва: царят се премества 
от първоначалното си поле с две полета настрани към топа, след което топът се премества на 
полето, преминато току- що от царя (прескоченото поле). Звучи малко сложно, затова най-лесно 
ще го разберете като видите диаграмите долу:

Преди дълга рокада на белите.                       След дълга рокада на белите

Преди къса рокада на белите.                След къса рокада на белите.

Аналогично е и за черните. Но рокадата има някои важни особености:

1. Задължително царят и топът не трябва да са местени преди извършва-
    нето на рокадата.
2. Царят не трябва да бъде атакуван от противникова фигура (т.е. "шах")
    по време на рокадата.
3. Царят не трябва да преминава през полета, атакувани от неприятелски
    фигури.
4. И, естествено, не трябва да има други фигури между царя и топа.

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб
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Дежурни класове за седмицата са:
4 б клас – класен ръководител М. Райковска
7 б клас – класен ръководител М. Николова

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ

Във връзка с традицията „Музикално междучасие”
нашето предложение за месец януари е

×ecòèòèì poæäeíèòe äíè
ía âcè÷êè,

poäeíè ïpeç òaçè ceäìèöa
c ïoæeëaíèe

ça çäpaâe è êúcìeò.

aleko-online@oualeko.com


