
 
 

                   

    
 Издание  на  клуб „Художествено слово” при Първо основно училище “Христо 

Смирненски” гр. Провадия                                                                                  декември, 2020г. 

            

С вярата, че на Коледа се случват чудеса, ви пожелаваме да се сбъднат мечтите ни 
за здраве, любов, за мир, за хармоничен и щастлив живот. Да бъде!!! 
 
Винаги около  Коледа е настъпвала невъобразима суетня и малко са били ония хора, 

които  са мислили преди всичко за духовния смисъл на  Рождество Христово. Но днес 
светът е притихнал и повечето  от нас се молят не за материални придобивки, а за това 

Животът да не им отнема онова, което имат, или да се случи чудото и да се върнат 

добрите, спокойни и радостни дни, в които сме живели.  Затова 
се опитваме да открием уроците, на които  сполетялото ни в 

последните месеци бедствие ни научи; да умножим добротата, 

съпричастието помежду си, любовта, надеждата и вярата, че ще 

има утре и то ще бъде светло. 

По-необичаен е и тазгодишният брой на коледния ни 

вестник. Материалите събирахме изключително по виртуален 

път. Но ще изпратим – лично – копие на вестника на всекиго, 
който иска подробно да го разгледа или да си го разпечата. 

Темите за пандемията и за дистанционното обучение нямаше как 

да бъдат избегнати в интересните интервюта на нашите 
учителки: отново две от най-младите и една сред ветераните. Но 

същевременно творбите на нашите талантливи деца – в слово и 

в багри, ще ни помогнат да се пренесем в онази магична реалност 

на изкуството, която – както пише Елин Пелин – ти помага „да 
разбереш, че си човек“ дори в най-трудното време. 

Рисунка: Стефани Георгиева, 5 а клас           ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! 

                                                                                Марта Радева 

                                 Писмо до Дядо Коледа      

Всяко дете очаква с нетърпение да дойде този момент. Цяла безсънна нощ 

в очакване да видиш в тъмнината огромна фигура в червено с огромен чувал, 

пълен с всякакви чудеса, които въображението ти може да нарисува. Да скачаш 

при всеки шум и да тичаш под елхата, за да провериш има ли нещо там, и най-

накрая, изтощена от очакване, задрямваш и се 

събуждаш и виждаш елхата, пълна с подаръци.  
Рисунки: Хелин Хасанова – 6 б клас 

 

 

   

 

 



 
 

Не бях се замислила досега, като че ли по навик 

си казвах и пишех желанието за Коледа. Знаейки, че ще 

го имам подаръка под елхата.  

 Даже и не бях си помисляла, че може да има  

 нещо друго, което да искаш повече от всичко 

друго на света. Понякога даже не знаех какво да си 

пожелавам и казвах на мама, че искам да бъда 

изненадана, като че ли исках да пробвам Дядо Коледа 

колко добре ме познава и дали ще познае какво искам. 

Повечето деца биха си пожелали най-новата игра или нов телефон, или някоя дреха. 

Единственото, което аз искам, е нещо, което знам, че няма да се изпълни. 

Това не е нещо, което да купиш от магазина, да го опаковаш в красива опаковка 

и да го сложиш под елхата. Въпреки че съм вече голяма и знам, че няма Дядо Коледа, 

знам, че има нещо свещено, което се случва, и като по традиция си пожелавам нещо. 

Но колкото повече раста, виждам как някои деца не получават подаръци и първото, 

което може да се сетим, е , че едно такова дете не е слушало и затова няма подарък. 

Аз мисля, че няма дете, което не слуша, по-скоро бих казала, че е малко палаво, но 

все пак нали сме деца  - и то заслужава подарък.  

Но истината е, че това дете няма подарък не защото е непослушно, а защото 

родителите му нямат средства да му  купят желаното. Затова този път аз няма да си 

пожелая нещо материално. Това, което искам за тази Коледа, е да няма дете без 

подарък. Понеже аз самата съм послушна, ще си пожелая още нещо, което искам от 

все сърце. Другото ми желание е моят вуйчо. Той е в Германия, работи като лекар и 

много ми липсва.  

Чуваме се всеки ден и се виждаме, но не е същото. Той не  може да се прибере 

вкъщи заради СОVID-19 и точно на Нова година ще е на работа. Знам, че трябва да 

работи и да помага на болните хора –  ето защо мисля, че той е  герой. За разлика от 

герои като Батман, Супермен и Спайдърмен той не е измислен, а е истински. Знам, че 

Дядо Коледа не съществува, но просто понякога искам да вярвам, защото така ще имам 

малка надежда. Преди вуйчо да замине, исках лего, 3D пенове и други неща. Но сега 

разбирам, че не е важно да имам играчки, а цялото семейство да е заедно на Нова 

година и Коледа.  

Никой не знае кога COVID-19 ще си отиде, но аз знам, че няма да е след дни, 

седмици, месеци, а след години. Това означава, че няма да има полети и вуйчо няма 

да може да се прибере. Аз не искам вуйчо, защото ми подарява и купува лего, 3D 

принтери, 3D пенове, и толкова много пособия за училище… А защото ми липсва и се 

грижи за мен. 

Мили Дядо Коледа, ако можеш, подари ми това! 

                                                                   С обич: Хелин 

                    
Красимира Кръстева – 1 б            Александър Дачев – 6 а             Аксу Алиев – 4 а       

 



 
 

                                      
Фелипа Златева – 7 а         Мария  Йорданова -  3 а             Димитър Дамянов – 6 а 

 

През изминалата учебна година и в първите месеци на новата нашата Хелин стана 

лауреат на няколко национални литературни конкурса и на един международен по 

изобразително изкуство. Тук поместваме две от наградените ѝ  с първо място творби 

– есето за прилепите и приказката ѝ. Специална поощрителна награда от Националния 

конкурс „Вълшебниците сред нас“ спечели и Георги Филипов – също от 6 б клас. 

Публикуваме и неговата приказка „Героят Георги“.  

 

За прилепите с любов   

   За много хора прилепите са грозни, страшни и зли. 

Повечето  може би никога не са се замисляли, че вероятно 
и тези крилати създания се страхуват от нас. И не са 

грозни или ужасни, а красиви – като всяко божие 

творение. Но нека надникнем отвъд видимото и да се 

опитаме да преодолеем страха, защото знаем: плаши ни 
непознатото; отблъсква ни различното. Опознаем ли 

някого или нещо, можем да го обикнем. А любовта 

побеждава страха.                                                                 Рис. Симона Тотева 
Прилепите са бозайници и те обикновено живеят в пещери, а понякога и в 

населявани от хора жилища, дори в градове, и се появяват в тъмното. В моя град също 

има  прилепи и аз съм виждала много.                                  
    Един ден с майка ми бяхме излезли на вечерна разходка и забелязахме  прилеп, 

който беше заседнал между клоните на едно дърво, и аз му помогнах да се измъкне. 

Тази вечер за първи път видях отблизо това малко крилато създание и имах възможност 

да го разгледам. Той ми заприлича на плъх с крила. Може би помощта, която му оказах, 
създаде невидими нишки на доверие помежду ни и той ме остави да го погледам. 

Наблюдавахме го известно време и съзрях, че майка му го различава от всички други 

и го пазеше от нас.  Разбрах, че майчината любов е еднакво силна и трогателна при 
всички същества – не само при хората.                                

     Тогава реших да науча малко повече за прилепите. Прочетох, че те са грижовни 

родители и че всъщност не са слепи, както повечето от нас смятат, а виждат много 
добре. След като потърсих още информация в интернет,  разбрах, че има различни 

видове прилепи те се делят на Mикoцироптера и Мегацироптера. Микоцироптера 

обитава всички континенти без Антарктида, а Мегацироптера обитава само топлите 

страни. Мисля, че бях видяла Микоцироптера, защото „моето“ прилепче имаше почти 
същия вид. 

     Като видях и прочетох как се държат родителите на тези животни, осъзнах, че майка 

ми се грижи по същия начин за мене. По същия начин се тревожи и се стреми да ме 
предпази от всяка една опасност, с която светът може да застраши живота и душата 



 
 

ми. Тогава си дадох сметка, че може би прилепите 

се страхуват от хората, както ние от тях.  

В миналото художниците са изобразявали 

демоните с криле, наподобяващи  крилете на 
прилепите, и може би оттам е дошла идеята, че те са 

зли същества. Докато ангелските криле 

наподобявали крилата на гълъбите. Явно нашите 
предшественици са си мислели така, защото дълбоко 

в себе си са се страхували от непознатия свят на 

прилепите, както и от демоните. Плашели са ги 
тъмните им обиталища и внезапната им поява, от 

която могат да те побият тръпки. Според древни 

легенди прилепите имали магически сили. Тогава хората повече вярвали в чудеса и 

свързвали прилепите с вещици и с разговори с мъртвите. 
Преди жителите на Западна Европа и Англия смятали и че прилепите пренасят 

болести. Най-вероятно защото приличали на плъхове, а тези гризачи били обвинявани 

за разпостранението на чумата.  Прилепът се смятал за измамник 
в северноамериканските племенни култури.  

В миналото образът на прилепа се свързвал с яснотата на зрението и интуицията, 

може би поради способността му да лети през нощта, когато други животни спят. В 
древния Рим е имало колекция от басни, подобни на тези на Езоп, събрани от писател 

на име Федър. Една от тях, „Птиците и прилепът“, разказва за прилеп, който се опитва 

да избегне участието в битката между сухоземни животни и птици. Прилепът стои 

отстрани, неутрално наблюдава, докато не разбере коя страна е печелившата. Бог Марс 
заявява, че птиците всъщност са победители, така че на света на крилатите прилепът 

избира да предаде своята вярност, отхвърляйки животните на земята.  

Според мен тази басня се опитва да разтълкува най-интересния за хората факт 
-  че прилепите са единствените бозайници, които могат да летят. В нея е пресъздадено 

вярването на древните в силната интуиция, в съобразителността и мъдростта на 

прилепите. В образа на прилепа са въплътени качествата на ония хора, които не 
действат лекомислено и агресивно, а изчакват да видят крайния резултат и тогава да 

вземат решение.  

      Тези крилати създания присъстват  и в съвременното изкуство, но като крилат 

човек, който е супергерой. Това е Батман създаден от хора, които са видели 
тайнственоста на прилепите. Батман –  като прилепите, се появява през нощта и  лети 

мълчаливо върху хартиените си тънки крила; появява се едва след като се стъмни – 

също като тях.  
Батман е измислен супергерой на ДиСи Комикс, появил се за пръв път през месец 

май 1939 г. Създали са го художникът Боб Кейн и писателят Бил Фингър.  Оттогава той 

става един от най-известните супергерои в света. Образът му е доказателство, че за 

хората прилепите могат да са интелегентни, да са хитри, умели, смели, алтруистични. 
Аз съм гледала филми за Батман и разбрах, че той има много прилики не само 

по външен вид с прилепите. В началото се чудех защо толкова богат човек би искал да 

е герой с костюм на прилеп. Но сега разбирам защо добрите хора не могат да се 
примирят със злото и мечтаят да имат суперсили. Струва ми се, че авторите на Батман 

показват чрез неговия костюм, че  - както и при прилепите, добрата душа и 

необикновените способности могат да се крият зад страховитата външност на 
същество, което може да живее и в ниското, и във високото пространство. Надявам се 

всички хора да видят  това, което и аз виждам в прилепите: те са като Батман. С 

техните криле не злото, а Доброто полита към нас. И ако искаме да опознаем това 

добро, трябва да ги срещаме не със страх, а с Любов. 
 

 Хелин А. Хасанова 6 б клас –I награда в конкурса на „Зелени Балкани“ 
                                      На снимката:  Хелин с наградената си рисунка 



 
 

ГЕРОЯТ ГЕОРГИ 
Имало едно момче на име Георги. То обичало да 

помага. Веднъж казало на приятеля си, че има много 

пари. Той не му повярвал и отишъл в дома на 

момчето.  Там той взел три монети и ги пуснал по 

реката. Поискал да завалят пари. Монетите плавали, 

плавали и по едно време стигнали до една пещера. 

Там живеел един старец, той взел монетите. После 

чрез магия присвоил всички пари на момчето.   

                      Рис. Жанина    Живкова – 2 б клас                                                            

Георги, като се прибрал, не си намерил парите, затова започнал да ги търси. 

Търсил, търсил но нищо не откривал. По едно време той излязъл навън и започнал да 
ги търси. Един гълъб започнал да му говори, че парите му са в Пещерата на ламята. 

Георги започнал да търси пещерата, но открил само един стар мост.  

Той се качил върху моста и установил, че нещо не е наред. Хиляди хора минавали 
едновременно по моста, а той не се рушал. Решил да пробва дали може да счупи моста. 

Хвърлял му камъни - нищо не ставало. Забил шиш, нямал и драскотина. Една дъска се 

повдигнала и оттам излязъл един гоблин. Той поискал двеста камъка с египетски 

символи. Момчето изтичало до вкъщи и помолило брат си Иван, който колекционирал 
такива камъни, да му даде 200. Иван ги дал, а Георги ги занесъл на гоблина. Той  

пуснал момчето в пещерата и му дал златен меч. Георги, като влязъл, видял една ламя. 

Старецът се бил превърнал в нея. Той ѝ отрязал 
главата и си взел парите заедно с останалите 

съкровища. Изкачил се обратно,  отишъл до 

полицията и ги дал на началника на полицията. 
Наградили го с  пари и го обявили за герой. 

Приятелят му Стефан му завидял и отишъл до 

един стар мост, където поискал слава и богатство, 

но мостът го погълнал.   
Георги Филипов – 6 б клас 

 
 Рисунка: Габриела Пламенова – 7 а клас 

  

Приказка за Художничката със златните ръце и нейната златоуста сестра 

    Имало едно време едно момиче, което имало златни ръце. То рисувало много 

красиво. Момичето така истински изобразявало всичко, че можело, като нарисува 
нещо, да влезе вътре в картината.  

То имало по-голяма сестра, с която не се разбирали. Сестра му забелязала, че 

момичето прекарва дълго време в стаята си само и не ѝ давала мира мисълта да узнае 
с какво се занимава. 

    Един ден, докато го нямало, сестра му влязла вътре и се опитала да разбере 

тайната му, защото тя самата не знаела какво да прави и животът ѝ се виждал скучен. 
Тя взела четка и докоснала едно платно с нарисувана от малката художничка картина, 

която изглеждала като истинска. Така разбрала, че може да влезе вътре. И наистина 

влязла, за да потърси сестра си, но нея я нямало в картината. Минало известно време 

и дошло момичето със златните ръце. То било много притеснено, защото разбрало 
какво се случило – на платното се била отворила врата и от прага ѝ тръгвал път, по 

който личали стъпките на по-голямото момиче. Отчаяна, малката художничка 

започнала да вика името на сестра си, защото не знаела дали пътят, който тръгвал от 
платното, няма да я изведе на опасно място. 



 
 

 Рисунка: Гюлчин Кямилова – 6 а клас 

След това то докоснало картината и също влязло в 
нея. Момичето видяло сестра си, но тя не искала да 

тръгне с него, а започнала да му крещи: „Ти защо 

имаш тайни от мене?!“. То обаче не се предало, а 
започнало да рисува една пейка в живописна градина 

с преплетени клони, в каквато двете сестрички си 

играели, докато били много малки. Като видяла това, 

сестра му се отпуснала със сълзи на очи на красивата пейка, а малката художничка 
седнала до нея.  

Тогава момичето си спомнило, че като било малко, по-голямата му сестра му 

разказвала приказки за вълшебници и феи. Спомнило си и как двете си мечтаели да 
придобият свръхсили и да правят чудеса. То я помолило да му разкаже пак приказка. 

Сестра му с радост се съгласила, но му казала, че този път ще разкаже за един 

необикновен вълшебник. „Как така – попитало момичето, - нали вълшебниците винаги 
са необикновени?“ „Не и когато става дума за обикновен човек“ – отвърнала сестра му 

и малката художничка съвсем се объркала. Но сестра ѝ само се усмихнала и започнала 

да разказва: 

   Имало едно време един майстор на сладкиши. Той работел в двореца и правел най-
ароматните и вкусни сладки: торти, кексчета и бисквити.  Всичко, което докоснел, 

придобивало необикновен вид и много се харесвало на хората, може би защото влагал 

в него не само майсторството на ръцете си, а и добротата на сърцето си. 
   Веднъж царят на страната поискал голяма торта с три блата, защото на другия ден 

идвал владетелят на съседното царство. Той обичал тортата да е с ягоди, сметана и 

много шоколад. Майсторът набрал от най-вкусните и червени ягоди в градината си. 

Направил сметана от гъсто бито мляко, издоено от пъстрата крава, която живеела в 
неговия двор. Но не успял никъде в градчето да открие шоколад. 

   Тръгнал да го търси по другите села и градове; по нивите, градините, полята и 

планините. Надвечер стигнал до една пътечка в гората, която била цялата  от шоколад. 
Опитал да си вземе, но не успял, защото пътят бил защитен от феи. Решил да ги помоли 

да му дадат малко за тортата. Те се съгласили да му услужат, но поискали в замяна да 

им помогне, защото имали всесилни врагове магьосници, които искали да вземат целия 
им шоколад. Сладкарят се съгласил. 

   Когато враговете за пореден път нападнали феите, майсторът ги подмамил с 

бисквити, които бил изпекъл и носел в торбичката си. Наредил ги като ограда от двете 

страни на пътеката и магьосниците се спуснали да си чупят от вкусните и ароматни 
сладкиши и да ги гризат ненаситно. След това нападателите се отказали от шоколада, 

защото бисквитите им харесали повече. Тръгнали си с натежали кореми, като измолили 

обещание от сладкаря, че ще продължи да прегражда шоколадовия път със своите 
невероятни сладки. Феите останали  доволни. За благодарност дали на майстора от 

своя шоколад. 

   След това пекарят се върнал в своето царство и направил тортата. Двамата царе я 
харесали толкова много, че наградили сладкаря със злато, което имало големината и 

формата на огромната ароматна торта, направена от вълшебните ръце на сладкаря. 

  И се оказало, че истинският вълшебник е готвачът, а не феите, нито техните врагове 

магьосници.    Защото вълшебниците сред нас са ония, които имат златни ръце и златно 
сърце.                                 

 Момичето слушало в захлас, а сестричката му все повече се увличала и докато 

разказвала за сладкаря със златните ръце на малката художничка със златни ръце, 
разбирала, че и самата тя има дарба – да говори красиво и вълнуващо. И наистина, 

когато приказката свършила, по-малката сестричка прегърнала по-голямата и ѝ 

казала: „Ти имаш златна уста! Никога няма да се уморя да слушам, когато ми разказваш 
твоите вълшебни истории.“  



 
 

Двете момичета излезли прегърнати от картината, защото разбрали, че всяка има дарба 

– свръхсила, с която може да направи света по-добър. Вече знаели, че заедно - със 

златните ръце на едната и със златната уста на другата и със златните си, пълни с обич 

сърца, могат да бъдат щастливи.                                           

      Хелин Хасанова – 6 б клас 

 

Коледно интервю с г-жа Капка Влаева 
С какви чувства очаквате 

предстоящите празници? 

Винаги очаквам коледните празници 
с нетърпение.  Дните около Коледа 

са някак вълшебни. Очакването за 

ново начало променя хората. 
Ставаме по-добри, по-сърдечни и 

отзивчиви и сякаш  тези празници 

наистина имат магическа сила. 
Разкажете ни коледен спомен от 

Вашето детство. Като всяко малко 

дете и за се радвах на играчки, но 

разбира се, с възрастта се 
променяха и желанията ми за 

коледен подарък. Един от най-

ярките ми спомени е от детската 
градина, когато Дядо Мраз, така го 

наричахме тогава,  ми подари черна 

кукла. Щом разопаковах кутията, 
останах много разочарована. 

Помня, че през целия път за вкъщи 

повтарях, че не я искам, че ще я 

върна, че няма да играя с нея и 
т.н., докато не се прибрахме. Тогава 

дядо ме попита защо съм сърдита и 

аз му показах куклата. Той ме 
сложи на коляното си и започна да 

ми обяснява, че тя е от Куба и 

затова цветът ѝ е такъв. Каза ми, че 

по света има деца с различен цвят 
на кожата и всички те също като 

мен  се надяват, но може и да не 

получат подарък за празника. Каза 
ми още, че тази кукла е специална 

и Дядо Мраз е избрал да я подари 

точно на мен, защото вярва, че ще я 
обичам, и че ще го разочаровам, 

ако я върна. Така успя да ме убеди 

да играя с нея. Нарекох я Икалена и 

тя стана любимата ми кукла. Тази 
кукла беше част от детството и на 

моите деца, на които разказах тази 

история.  Сега Икалена е прибрана 
в очакване на нови приятели. 

Какво мислите за дистанционното 
обучение? В ситуацията, в която се 

намираме, това е възможност да не 

прекъсваме процеса на обучение, но 

разбира се, нищо не може да замени 
живия контакт. 

Защо избрахте да станете 
учител? 

Всъщност исках да стана медицинска 
сестра, но се случи нещо 

непредвидено, което ме изпрати в 

друга посока. Така се насочих към 

учителската професия  и получих 
възможността всеки ден да общувам 

с деца, а когато си сред деца, е по-

лесно да 
запазиш и 

детското в себе 
си. 

Каква ученичка 
бяхте Вие?                         

Бях добра  

ученичка и 

винаги се 
подготвях много старателно за 

училище. Често даваха за пример 
моите тетрадки и поведението ми.  

Какво бихте пожелали на 
учениците си по случай празника? 

Както за всеки празник, така и за 

този на първо място ще им пожелая 

да са здрави и винаги усмихнати! А 
в духа на Рождество, когато във 

въздуха витае доброто, бих ги 

призовала да поемат по пътя на 
добрите дела и да продължат да го 

следват! И да, на Коледа се случват 

чудеса, но не и докато не станем по-
добри…  Докато сами не помогнем на 
чудото да се случи. 

 

 Въпросите зададе: Ивана Демирева от 
7а клас 



 
 

 

Интервю с г-жа Росица Христова:            

С какви чувства очаквате 

предстоящите празници?  

Всички сме в очакване на най-

обичания празник - Коледа. Но 

тази година очакванията ни са 

малко по-различни. В годината на 

пандемия много малко мислим за 

подаръци и къде да празнуваме. 

Но въпреки това елхата е 

украсена, коледните лампички са 

запалени, мислим за трапезата. 

Нека Коледната магия да не 

напуска никого. Казват, че по 

Коледа се случват чудеса: да 

бъдем свободни, да бъдем здрави, 

да бъдем с близките си, да бъдем 

усмихнати, всеки да получи своя 

коледен подарък. 

Разкажете ни коледен спомен 

от Вашето детство. Какви 

подаръци Ви радваха?   

В годините на моето детство 

Коледа не се празнуваше, но 

всички очаквахме с нетърпение 

Дядо Мраз. Подаръците, които 

очаквахме и си пожелавахме, 

бяха много различни от тези, 

които днес децата си пожелават. 

Спомням си, бях написала на Дядо 

Мраз да ми донесе една книга. 

Дълго я чаках и когато я получих, 

ходех навсякъде с нея. А тя беше 

за един малък герой на нашето 

време  - Митко Палаузов. Всички 

деца много го обичаха. Събирахме 

се в парк Ловен дом и с моите 

приятели я четяхме с голямо 

въодушевление. Подаръците, 

които получавахме, бяха малко, 

но истински желани и от сърце. 

Какво мислите за 

дистанционното обучение? 

Прекомерното стоене на децата 

пред компютъра и телефона може 

да се окаже опасно за тяхното 

здраве. Знаете ли какви чувства 

ме обземат сега, когато трябва да 

вляза сега в едно училище? 

Студенина, грозна тишина, 

ледени тръпки те обгръщат! 

Страшно е, нали! Училището е за 

децата, за щурите игри, за 

веселия смях и лудории! Но нека 

запазим живота на учителите и на 

децата! И това време ще мине и 

отново училището ще бъде 

изпълнено с детски глъч. 

 Защо избрахте да станете 

учител? – Учителската професия е 

мое призвание. Това исках толкова 

силно и това получих. Цели 44 

години бях пред моите ученици. Не 

един или два випуска. IОУ бе моята 

кауза и си остана такава. Имах 

възможност да сменя в годините 

училището, но не го направих. В IОУ 

започнах едва 20-годишна. Там бяха 

моите учители, това беше моето 

първо училище, в което завърших 

осми клас. Беше ми трудно! Тези, 

които ми бяха учители, сега ме 

приемаха като колега. Благодарение 

на тях аз съм това, което съм, и 

много, много им благодаря! Днес 

някои вече ги няма, но аз ги пазя и 

нося завинаги в сърцето си. 

Щастлива съм! Помня децата от 



 
 

първия до последния си випуск и ме 

радва това, че мои ученици поеха по 

моя път – Кирил Теодосиев, Мануел 

Генчев, Живко Михов, Христина 

Йорданова. А още по-щастлива съм, 

че две от децата се върнаха в 

родното училище като колеги 

преподаватели. Две деца 

харизматични, трудолюбиви, дръзки 

в тези трудни времена да поемат към 

учителската професия. Дерзайте, 

Димитър Димитров - учител по АЕ, и 

Валерия Василева  - учителка по 

математика. Много се гордея с Вас! 

С какво ще запомните 

годините си в Първо училище 

„Христо Смирненски”? 

Разкажете някоя забавна 

случка. – Като ученичка в IОУ си 

спомням с умиление за големите 

междучасия в старото училище, 

когато деца и учители играеха 

волейбол, футбол, народна топка и 

др. подобни игри. Беше весело, 

беше забавно и запомнящо се. Като 

учител винаги си спомням най-

щастливата Нова година, когато 

деца и учители сурвакахме 

служителите в Проектантска 

организация, град Варна. Това беше 

оня момент, който всички 

очаквахме, и той се случи. Точно в 

навечерието на Нова година 

получихме проекта за новата сграда, 

за да можем днес да ѝ се радваме… 

И колкото и години да минат, IОУ 

винаги ще бъде Първо. 

Какво бихте пожелали на 

учениците си по случай 

празника? – Не можах да спазя 

своето обещание да завърша 

последният си випуск в моята 

кариера, но искам да им кажа, че са 

най-добрите, най-умните, най-

способните деца. Много Ви обичам 

всички от IVа клас. Казват, че 

първият и последният випуск винаги 

се помнят. Не зная дали е така, но аз 

запазих част от сърцето си за Вас. 

    На всички ученици искам да пожелая    

Весела Коледа, Щастлива и усмихната 

2021год. Бъдете здрави, носете 

маски, спазвайте дистанция. 

Дерзайте и сбъдвайте мечтите си! 

    На всички бивши и настоящи колеги: 

нека запазим обичта си към децата, 

да повярваме в доброто и знайте: по 

Коледа стават чудеса. Желая на 

всички по едно Коледно чудо. 

 

                                                             Въпросите зададе Фелипа Златева – 7 а клас 
 
 
 
 

    КОЛЕДНА  БУКВОСЛОВИЦА 
                                                       

                Открийте скритите думи в буквословицата. 
              Всички са свързани с Коледа. 
           
               
              Пожелаваме ви една вълнуваща и незабравима 
              Коледа!!! 
                                                      
       

       
                                
Изготвили: Ивана Демирева и Поли Чернева от 7а клас 
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Интервю с г- жа Виляна Бойчева: 

С какви чувства очаквате 

предстоящите празници? 

Коледните празници са любимото 

ми време от годината не заради 

подаръците, а заради времето, 

прекарано със семейството.  

  Какво мислите за   

дистанционното обучение? 

Обучението в дистанционна среда 

има позитивни и негативни страни. 

Аз ще изтъкна позитивните- можеш 

да преподаваш от уюта на своя 

дом, и то по пижама😅.  

 Защо избрахте да станете учител. 

Всъщност избрахте ли, или така се 

получи? 

Като малка много често в игрите си 

влизах в ролята на учителка или 

певица (това се наблюдава масово при 

момиченцата). От играта в моите 

детски години, та досега, да стана 

учителка, а вече -  и  да бъда такава, е 

един от основните приоритети в  моя 

живот. 

Какво харесвате и какво не в 

съвременните деца? 

Харесвам съвременните деца, защото 

имат разнообразни интереси. 

Каква ученичка бяхте Вие? - Бях 

 дейна ученичка. Посещавах  театрален 

състав,  рисуване, щафетни игри и 

народно пеене. Въпреки заетостта 

винаги ми оставаше време за някоя 

глупост. В час бях примерна, но по време 

на междучасията истинска фурия. Ако 

има глупост за правене, аз бях точният 

човек. Често влизах в пререкания с 

момчетата от класа. Поради тази 

причина често посещавах дирекцията. 

Основната тема на родителска среща 

бяхме аз и синините по краката на 

момчетата от мен. Въпреки буйния си 

нрав бях отлична ученичка. 

 Какво бихте пожелали на учениците 

си по случай празника? 

Пожелавам на всички ученици една 

успешна нова година, изпълнена с много 

успехи и нека жаждата за знания в тях 

не стихва. Да не забравят, че 

„Знанието е сила”. 

                     Въпросите зададе: Рени Лазарова – 7 а клас 

  К о л е д н и    а н е к д о т и   
Писмо до Дядо Коледа: „Скъпи    Дядо Коледа, пиратките, които ми подари миналата 
година много ми харесаха. Но моля те, тази година ми подари два пръста за лявата 

ръка“.           

                                   *** 

Събуждат се сутринта седемте джуджета. Първото тича в кухнята и започва да вика: 
- Е-е-й, кой ми е ял от чинията? 

След него тича второто: 

- Е-е-й, кой ми е ял от чинията? 
Изреждат се всички, а от спалнята се чува раздразненият сънен глас на Снежанка:  

Уф, колко сте ми омръзнали всички! Абе не съм готвила още! 


