
                   

  
 

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

Смирненски” гр. Провадия                                                                            11 май, 2021г. 

            

 

 
Май е най-натовареният и в същото време най-благодатният месец 

от учебната година. Месец на Словото. Месец на равносметката. 
Месец, предшестващ изпитания, раздели, поражения и победи. 

Тогава отбелязваме Международния ден на труда, Гергьовден, Деня 
на Европа и на победата, Празника на Светите братя Кирил и 
Методий, 24 май… Не на последно място от години през този месец 

честваме и Празника на нашето училище, което има вековни 
традиции. Ето защо в този майски брой на „Първи светулки“ ще стане дума за повечето 

от добродетелите и ценностите, свързани със споменатите дати: за историята на 
нашето училище; за труда на учителите, които са се посветили на децата и на Словото. 
Ще се докоснем и до таланта на деца от Първо основно училище „Христо Смирненски“, 

които умеят да пишат и да рисуват вдъхновено. Рисунките са отличени в Общинския 
конкурс „Книгата – прозорец към света“, а есето на Хелин Хасанова – в областния 

ученически конкурс „Училищната библиотека – мост към бъдещето“. 
Да бъде честит месецът на Българското слово, на писмеността и културата ни! 

 

Из историята на първото училище в Провадия 

Първо основно училище „Христо 

Смирненски” е наследник на първото 
българско училище в Провадия. То е и 
първото училище в живота на повечето 

свои възпитаници 
Наред с многото паметници, които 

напомнят за вековната история на 
Провадия, в града има един, който буди 

в сърцата на провадийци чувство на 
законна гордост от културната им 
история - паметник на образованието, 

извор на просвета вече повече от 170 
години - Първо основно училище 

”Христо Смирненски”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Основано  е още през 1847 

година. В мрака на петвековното 

робство пламва първата искра на 
борбата за национално осъзнаване, 

запалена от първия български учител в 
града - Рашко Илиев Блъсков, който 
започва да учи децата на българско 

писмо и четмо. 
Трудна е мисията на първите 

учители. Рашко Блъсков е сменен от 
Сава Давидов, а учителят Георги 
Пиперков, дошъл от Шумен, е изгонен от 

училището от гъркомани и гагаузи. Едва 
през 1865 година, след тежка и 

продължителна  борба, по-

многобройното българско население в 
града успява да извоюва  напълно 
правото си да учи  и чете на своя роден 

език. След Георги Пиперков учител в 
провадийското българско училище 

става Георги Мутевски, дошъл от 
Румъния и близък човек на Георги 

Раковски. 
След Освобождението училището 

върви по пътя на своя все по-голям 

разцвет. През 1893 г. в Провадия има 
вече едно мъжко трикласно училище с 

четирима учители, едно първоначално 
училище  също с четирима учители и 
толкова учителки и едно девическо 

училище. През учебната 1901-1902 г. 
мъжкото и девическото трикласни 

училища се сливат в едно смесено 

 

За Училището, Книгите, Словото: с Любов 



трикласно училище. През учебната 
1914-1915 г. към прогимназията се 

открива и втори гимназиален клас, а 
през 1921-1922 г. – трети 

прогимназиален клас. През 1923 година 
училището е вече реална гимназия. 
През учебната 1937-1938 г. то става 

пълна гимназия до осми клас. 
През своята дългогодишна 

просветна дейност Първо училище е 
подготвило много дейци на науката и 
културата. В него са учили такива видни 

представители на нашата култура като 
артистите Владимир и Коста 

Трендафилови и Борис Ганчев, 
художникът Николай Тузсузов, 
композиторът Светослав Обретенов, 

изкуствоведът професор Ал. Обретенов, 
писателите Цончо Родев и Иван Василев,   

литературният  критик Вичо Иванов и 
др. 

По време на съпротивителното 

движение организацията на РМС в 
училище дава свидни жертви  като 

Матей Стоянов, Добри Недев и др. 
Възпитаници на училището са 
падналите в съпротивата Гроздьо 

Желев, Цоньо Тодоров, Тодор Илиев, 
Димитър Чивгънов, Петко Шидеров и др. 

След 9 септември 1944 г. 
училището увеличава броя на 
учениците си. През 1950 г. то става 

единно смесено. Първи директор на 
единното училище за по-малко от 

година е Христо Иванов Попов - редовен 
гимназиален учител по педагогика. А 

след него дълги години училището се 
ръководи от Николай Димитров Зидаров 
- редовен гимназиален учител по 

математика.  
През 1957 г. Първо училище е 

наградено с указ № 206 на Президиума 
на НС на НРБ с орден „Кирил и Методий” 
ІІ степен за неговата стогодишна 

просветна дейност и добра учебно-
възпитателна работа. 

  От 1965 г. със заповед на 
Министъра на просветата горните 
класове се отделят и поставят началото 

на политехническата гимназия „Димитър 

Благоев”, днес СУ „Димитър Благоев”. В 
старата сграда остава като 

самостоятелна прогимназия Първо 
основно училище „Христо Смирненски”.  

В най-нова история на Първо 

основно училище от 1.V.1965 г. 
директор на училището е Васил 

Василев. На 30.ІХ.1966 г. за патронния 
празник на училището се открива и 
училищната библиотека. Организира се 

и Училищен драматичен състав. 
Изявяват се и спортистите от 

волейболния отбор, който се класира на 
първо място в Североизточна България. 

От 1.Х.1966 г. директор на 

училището става Елка Христова. 
Асфалтиран е дворът на училището, 

изградена е физкултурна площадка, 
обзаведен е кабинет по български език 

и литература. Особено богата дейност 
развива ученическият санитарен пост. 
От есента на 1968 г. в училището се 

обучават и децата от селата Тутраканци 
и Чайка. За осигуряване на храненето се 

откриват кухня и стол към училището. 
От 1.ІХ.1974г. за директор на 

училището е назначена Йорданка 

Станкова, преподавател по биология. 
Дните на учениците са изпълнени с 

тържества, екскурзии, годишнини, 
състезания и т.н. Не липсват и 
трудности. Периодът между 1986 г. и 

1992 г. е свързан със събарянето на 
старата сграда и построяване на новата. 

Учениците са преместени в сградата на 
СПТУМ „Никола Вапцаров“ и в ЕСПУ 
”Димитър Благоев”. С грижите и с 

помощта на обществеността в Провадия 
(която се обръща за помощ дори и до 

Националната телевизия), с труда на 
проектанти и строители, с решаващото 
участие на учителският колектив в 

довършителните работи, новата 
училищна сграда отваря вратите на 

единия от своите корпуси на 15.ІХ. 1992 
г. Светла и просторна, топла и уютна е 
новата сграда. Колективът остава верен 

на традицията – да дава знания на 
възпитаниците си, да им вдъхва любов 

към родното, към природата и 
човечеството.  

От 1998 г. директор на Първо 

основно училище става Божидар 
Станков. Под неговото ръководство вече 

повече от двадесет години училището 
обогатява материалната си база, 

създава прекрасни условия за учение, 
труд и творчество. Извървеният път е 



изпълнен с много всеотдайна и 

вдъхновена работа, с упорство  и 
дръзновение. Това училище винаги ще 

бъде първо: първо запалило искрата на 
жаждата за наука и просвещение! 

Марияна Димитрова – учителка по 
история и цивилизации и педагогически 

съветник в Първо училище „Христо 
Смирненски“ 
 

 
 

 

 През погледа на възпитаниците  
 
Историята на Първо основно училище 

може да бъде представена и през 
погледа на нейни възпитаници, живели 

през миналия век. Ето и откъс от 
спомените на г-жа Искра Станева: 

”Много от учителите ни се сменяха през 
2-3 години, но това  не ни попречи да 
придобием една солидна подготовка 

като среднисти” 
Други възпитаници на училището 

разказват, че средствата за издръжка са 
били много оскъдни  и затова за всеки 
лев се водел строг отчет. Събирали се от 

бюфета в училище, който бил даван под 
наем, от училищни такси,  които 

учениците внасяли в началото на 
годината. Съхранена е възрожденската 
традиция богати българи да даряват 

средства на училището. На тази 
традиция остават верни и заможните 

провадийци. Средствата са били 
разделени в четири фонда:” Даровити 
деца”, ”Бедни деца”, ”Учебни помагала”, 

”Гимнастически салон”. 
В спомените на г-жа  Софка 

Ангелова се разказва за Бакал Иван 
Стоянов, който  подпомагал училището 
и църквата: ”Поклон правя пред паметта 

на този човек… Уважаваше и обичаше 
хората, помагаше и беше честен и 

справедлив… На училището дари 
20 000 златни лева, които поставиха 
началото на едно добро дело…” 

В училището царели строг ред и 
дисциплина. За най-малкото 

провинение се предвиждали 
безкомпромисни наказания: за 
немирно държание, за недобро 

поведение в училище и извън него, за 
възразяване на учители, за лошо 

държание на кино и театър. 
Съществувала специална „Комисия за 

разследване на учениците”, която се 
занимавала с провинилите се и ги 
предлагала за наказание. Във всеки 

клас съществувал „Другарски съд”. 
Униформите - зимна и лятна - бяха 

задължителни -  споделят бившите 
възпитаници г-жа Карова и г-жа Савова. 

С униформа задължително бяхме и в 
часовете по телесно възпитание. Дори  и 
на екскурзии отново бяхме с униформа” 

Друга възпитаничка на Първо 
училище – г-жа Дора Янкова, споделя: 

„За нас, децата, учителите бяха като 
богове. Не смеехме дори да помиришем 

цветята, предназначени за любимата 
учителка”. Г-жа Мика Пенчева пише в 
спомените си: ”Боготворяхме нашите 

учители. Нямаше много отличници, но  
всички ученици имаха трайни знания, а 

нашето училище се ползваше с голям 
авторитет” 

Наред с учението учениците 

изнасят големи концерти, театрални 
постановки, подготвени с голям 

ентусиазъм в различни дружества. 
Средствата се внасяли в Родитело - 
учителските сдружения. Тържествено са 

посрещани двата големи празника: Деня 
на народните будители и 24 май-Деня на 

славянските първоучители. Незабравим 
ще остане 24 май 1941 година. Учителят 
Вълчо Даскалов дарява 12 000 лева и 

знаме на училището, като му става 
кръстник. 

Човечни, всеотдайни, търсещи новото, 
обичащи работата, децата, своето 
училище - такива са учителите на Първо 

училище: и в миналото, и сега.  

 

Марияна Димитрова, учителка по история 
и цивилизации и педагогически съветник в 
Първо училище „Христо Смирненски“



На нашите бъдещите учителки на първи клас  - прекрасни професионалистки 

и добри, креативни, всеотдайни и човечни личности, зададохме няколко 

въпроса: 1. Защо избрахте да станете учителка? 2. Не е ли много трудна тази 

професия? 3. Как се справяте с палавите деца? 4. А с ония, които не искат да 

учат? 5. Коя е тайната ви да бъдете толкова успешна и обичана учителка?  

Интервютата са на Радослава Николова и Рамадан Миремов от 7 а клас. 

Ето какво ни отговориха любимите учителки: 

Стела Николова:  

1. Моята майка е учителка и аз виждах най-хубавото от тази професия в нейно лице. 

Мисля, че този избор дойде някак постепенно и естествено за мен. В училище имах 
огромния късмет да срещна едни от най-добрите преподаватели. Можех да ги слушам 

с часове. Те даваха знания, умения, но и отношение към живота и хората. Така избрах- 
исках да съм като тях! 
 2. Да, трудна е! Да си учител означава и да си психолог, приятел, наставник, 

балансьор... Това го разбираш по-късно, когато вече си в час и се оказва, че си взел 
диплома, без да си подготвен. Така започваш отново да учиш, вие, децата, ни учите и 

това продължава и до днес.  
3. Ако под „палави” разбираме енергични, питащи, с необуздано въображение,  то  
трябва само да се канализира тази енергия, за да е полезна за самите тях. Децата 

трябва да бъдат емоционални - тогава се получават красиви неща.  
4. Това е въпросът, на който не зная как да 

отговоря. Как да мотивираш някого да върви 
напред - най-голямото предизвикателство! 
Търсиш пътя и ако успееш - победа, ако не - 

започваш отначало. Няма рецепта. 
5. Коя е тайната ви да бъдете толкова успешна и 

обичана учителка? 
В нашата професия няма 100% успех и може би 
затова няма как да има рутина. Няма тайна! 

Работиш, раздаваш се и се радваш, ако видиш 
грейнала усмивка срещу теб - това е успехът! 

 

 Пламена Аргирова: 

1. Винаги съм знаела, че искам да бъда учител. Поне не помня момент, в който съм 

мечтала за друга професия. Истината е, че да уча начална педагогика, не беше 

първото ми желание при кандидатстване в университета. Първите две години от 

обучението си мислех, че не ми е там мястото, но за да не разочаровам 

родителите си, си казвах, че ще завърша тази специалност, ще започна да работя 

и ще запиша да уча това, за което мечтаех. Но в трети курс изучавахме методики 

на преподаване на различните учебни предмети, започнаха да ни водят да 

наблюдаваме уроци в училища, обсъждахме ги, разигравахме ситуации… и на 

мен ми хареса. А през следващата година, когато самите ние, студентите, 

изнасяхме уроци в реални класове в начален етап, разбрах, че това е моето… 

Стимул и мотивация получих и от преподавателите си, които ми даваха 

положителни оценки. Случвало се е да ме питат колко години е професионалният 

ми опит, а аз идвах от гимназиалния ученически чин. Завърших и с желание 

започнах работа като начален учител. С желание работя и до днес. 

2. Трудна е професията ни, но влизайки в класната стая, когато децата ме 

погледнат, наобиколят  ме и всеки иска нещо да сподели, да покаже, да 

пита…чувствам, че съм желана, нужна, че съм спечелила доверието им  и че съм 

на мястото си. Трудна е и защото е изключително отговорна. В началните класове 

се поставят основите не само на научните знания, но от работата на началния 

учител до голяма степен се формира и отношението на детето към ученето 



въобще. Не на последно място е и 

възпитателната страна на професията 

„учител” - формират се навици, 

взаимоотношения, естетически вкус. 

Началният учител, заедно с 

родителите, има голям принос за 

личностното развитие на  децата. Пред 

очите ни децата се променят - от 

неуверени и плахи в началото на 

първи клас малчугани се превръщат в 

знаещи, можещи и вярващи в себе си 

млади хора.  

3. Палавите деца, много често са будни и умни деца, деца с идеи. Това са деца, 

развиващи се на бързи обороти. Те имат нужда от подкрепящи и разбиращи ги 

учители.  Когато намериш точния подход, нещата се случват. Процесът не е 

лесен и бърз. Търпение, положително отношение, много разговори, насочване 

на енергията  им към нещо градивно е разковничето. Разбира се, когато и 

родителят е сътрудник на учителя в това начинание, проблемите намират 

решение.  

4.   А за ония, на които не им се учи много? Всяко дете има силна страна, ниша, в 

която се чувства по-уверено в себе си. Стремя се да му помогна да я разгърне, 

да му дам възможност да се почувства значимо, да го мотивирам.  

 

5. Мисля, че успешен и обичан не е учителят, който пише лесно шестици, а учител, 

който провокира мисленето, вдъхновява, разбира учениците си. Децата 

интуитивно разбират, че ги обичаме и мислим доброто им и ни отвръщат със 

същото. Успешният учител не само обучава децата, но и се учи 

от тях.

Интервю с Мария Капричева, главен 

учител в прогимназията: 
 

 
 1. Вие сте една от най-успешните 
учителки по български език и 

литература в нашето училище и в 
града. Трудно ли се преподава този 

предмет? Аз обичам езика  ни, 
обожавам езиците. Речта има значение, 
всяка дума носи своето послание. 

Обичам  децата, на които преподавам. 
Те са съкровища, които само чакат да 

бъдат открити. И аз се опитвам да бъда 
техен откривател. Така се получава 

една сплав между деца и слово, която е 
жива и може да се моделира. Във всеки 
един момент виждаш как пред теб нещо 

се променя  и то винаги е интересно.  
2. Какви ученици предпочитате: 

послушни, но не особено будни; 
или палави, но мислещи; или 
комбинация от двете? Всички 

ученици са различни и това е хубавото. 
Не искам те да се променят, но е важно 

да са добри хора, да 

искат да научат нови 
неща, да са мислещи. 

Всяко едно дете  е 
вселена и аз съм 
щастлива, че мога да 

съм част от неговия 
жизнен път. Опитвам 

се да науча  моите ученици да са силни 
и волеви, да се борят с трудностите, да 
не се предават  и да знаят, че всеки 

може да постигне мечтите си, ако се 
бори за тях. Съпреживявавам всеки 

техен неуспех или радост, макар често 
самата аз да съм объркана в лабиринта 

на живота и невинаги знам правилните 
отговори на житейските въпроси. 
3. Какво бихте пожелали на 

колегите и учениците си по случай 
празниците? На всички мои колеги и 

учениците пожелавам здраве и мир. 
Нека имаме повече поводи за радостни 
усмивки и сълзи от щастие. 

      
 Интервю: Рени Лазарова от 7а 



 

      
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 Интервю с Диана Маринова                       

1. Какви мисли Ви вълнуват в 

навечерието на 24 май? 

В навечерието на 24 май ме 

заливат спомени от моите 

ученически години, озвучени от 

„Върви, народе възродени!“  и 

изпъстрени с много цветя, знак 

на почит и уважение към светите 

братя Кирил и Методий. Единици 

са народите, които празнуват Ден 

на своята писменост и култура, 

доколкото ми  е известно само 

България, Русия и Португалия. 

Трябва да съхраним  духа на 

празника, защото именно 

писмеността  и културата са ни 

помогнали да оцелеем през  

вековете и да се запазим като 

народ, въпреки всички 

трудности. Всеки от нас трябва 

да се отнася отговорно към 

чистотата, правоговора  и 

правописа на езика ни, за да  го 

предадем  красив и чист  на 

бъдещите поколения. 

2. Вие дълги години бяхте 

библиотекар в нашето 

училище. Имате и 

специалност Българска 

филология, и Начална 

педагогика. В момента водите 

група за целодневна 

организация в пети клас. Кога 

Ви беше най-трудно? А кога се 

чувствахте най-близо до 

децата и до книгите, на които 

сте посветили живота си? 

Трудности има във всяка 

професия. За радост, това са 

моментни състояния, които се 

преодоляват с повече усилия и 

вяра в благоприятния изход. А 

колкото до това кога съм се 

чувствала най-близо до децата, 

винаги съм се стремяла да ги 

разбирам и да вниквам в 

проблемите им, за да им бъда 

максимално полезна. Обичам 

децата и най-много ме радва 

добронамереността им, 

упоритостта при преодоляване на 

ежедневните трудности, 

желанието им да постигат 

максимално добри резултати и да 

покоряват високи върхове. 

3. Кое Ви дава сили да бъдете 

толкова добра и търпелива с 

всички? 

Точно защото обичам децата, се 

опитвам да бъда максимално 

търпелива. Невинаги успявам, 

разбира се! Случва се и тон да 

повиша, и да понакажа някого, 

но се радвам, че те не ми се 

сърдят. Явно, чувствата ни са 

взаимни! 

Светъл празник на всички! 

 Интервю: Полина Чернева 

от 7 а клас   

                        
 

 

 



УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА: МОСТ МЕЖДУ МИНАЛОТО И 

БЪДЕЩЕТО  

Един латиноамерикански писател (от когото все още нищо 

не съм чела)  - Хосе Л. Борхес, е написал, че си представя рая 

като библиотека. Аз знам, че за много хора – и деца, и възрастни, 

неговата обич към библиотеките ще остане необяснима. Според 

тях библиотеките са нещо остаряло и ненужно – защо ли са 

необходими, след като има толкова електронни сайтове, 

електронни търсачки и дори електронни книги? 

 И сигурно много старомодни им изглеждаме ние, които   

обичаме библиотеката с нейния хубав мирис, с нейните 

класически и съвременни книги.  За мен тя е вълшебно място, 

където има всичко,  което искаш: книги с меки страници и 

красиви корици; и библиотекарка, с която да споделиш мечтите си за лесен и приятен 

достъп до книгите там. Място, където те посреща една интелигентна и начетена жена, 

която познава  интересите ни   и може да ни посъветва какво да прочетем. Място, което 

свързва миналото с настоящето и бъдещето ни. 

Всеки страстен читател, като влезе в библиотеката, не му се иска да излезе от 

нея, защото тя е  така  пълна с книги и с любознание! Чудя се как голяма част от моите 

връстници не могат да осъзнаят това. Много малко хора обичат библиотеката, повечето 

предпочитат да гледат филми или да играят игри, или да са в социалните мрежи, 

четейки постове на познати и непознати, вместо да се потопят в света на книгите. Аз 

намирам това за загуба на време. Повечето деца предпочитат игрите заради техните 

цветни графики, докато книгата за тях е скучна: черно-бяла, и като че ли е част от 

ученето. Но за мен тя е цял един свят, който развива въображението и ти дава 

възможност да преживееш много повече от един живот. 

Разбира се, има и  четящи хора, които вече не ходят в библиотеката поради това, 

че книгите ги има  в  електронен вариант. Честно казано, аз предпочитам хартиените, 

защото очите ми  не се изморяват, обичам меките страници на книгите и красивите им 

корици, аромата им. Чрез хартиения вариант като че ли успявам да вникна в душата 

на книгата. Не обичам електронния вариант първо, защото не харесвам да си 

прекарвам времето на телефона или пред компютъра; и второ, усещането е различно. 

Пред екрана като че ли не мога достатъчно да се концентрирам и от усилието по-бързо 

се уморявам; а в книгата потъвам, тя ме грабва и отнася в своя магичен свят  

Лошото е, че библиотеката е като изчезващите животни и растения на Земята. 

Според някои и тя „ще бъде вписана в Червената книга на изчезващите видове“ и ще 

бъде заменена с нещо друго. Но според мен библиотеката не може да бъде напълно  

заместена.  От нея имат нужда всяко село и всеки град, всяко читалище и всяко  

училище. Тя трябва да бъде достъпна за всички ни. Защото библиотеката не е просто 

сбор от книги, от които се учим  на нещо ново и намираме нещо, което да ни помогне 

в училище. Тя е дом за нашите души.  

И от подобен дом, който има размера на стаичка, но съдържа цялата Вселена, 

има нужда  всяко едно училище.  В училищната библиотека можем да открием книги и 

енциклопедии, които да ни помогнат по история, литература, география, химия, 

физика и биология. И тези книги съдържат задълбочена и непротиворечива 

информация – за разлика от източниците, към които ни изпращат електронните 

търсачки. Библиотеката е най-спокойното място, в което можеш да си починеш от 

шумния свят в училище: от суматохата през междучасията, от конкуренцията в 

часовете, от напрежението на контролните, от проблемите, които имаш в семейството 

си… И да останеш там с книга, която ти е любима.  

В съвременната училищна библиотека се съчетават класическите 

характеристики на библиотеката: много и разнообразни книги: както от литературни 



класици от различни епохи, така и от съвременни автори; а също и модерните 

постижения; достъп до виртуалното пространство, където могат да се търсят и 

енциклопедични знания, и електронни издания на интересни произведения за деца и 

тийнейджъри. Там за мен е най-хубавото място: бих стояла в библиотеката с часове и 

да гледам рафтовете, пълни с книги, които са ми и познати, и непознати.  

 Центърът на училищната библиотека обаче е библиотекарката (или 

библиотекарят), която/който може да ни предложи книги от ония, които предпочитаме, 

защото познава особеностите на нашата възраст и интересите ни. Тя е виждала какви 

книжки сме си избирали още в първи клас, колко време сме ги задържали, как са се 

променяли вкусовете ни.   В същото време с нея можем и да говорим за предложената 

или прочетената книга. Но колко училища в тези години имат библиотекари? Зная, че 

обществото ни предпочита да дава пари за по-практични неща и затова на повечето 

места библиотекарката е – както в нашето училище – и домакинка или нещо друго 

подобно. И когато ти се дочете, невинаги можеш лесно да я откриеш, за да отвори 

библиотеката: тя има и много други задължения. В часовете, в които работи там, ти 

обикновено си в час. А колкото и да е богата една библиотека, заключените ѝ врати 

затварят пътя към това огромно богатство. И голяма част от децата отвикват да четат. 

Други така и не се докосват до вълшебния свят на книгите, събрани на едно място; до 

аромата им и до мечтите, които разцъфтяват на техните страници. 

Библиотеките не само ни учат, те ни и възпитават.  Книгите според мен са по-

интересни от филмите, защото аз мога да ги разбера по своя моя си начин и да 

нарисувам в съзнанието си героите – не ми се дават наготово. Като взема някоя стара 

книга от библиотеката, виждам още на първата страница списъка с датите и годините, 

когато е трябвало да я върнат други ученици, които са я чели.  Щом аз видя това, ми 

става  приятно  че и други  деца  са я чели.   

Според мен трябва да ходим по-често в библиотеката в училището защото там 

можем да намерим изненадващо интересни неща. Училищната библиотека съвсем не е 

останала в миналото. Напротив, тя е тази, която ще ни подготви за бъдещето. 

Има ли кой отново да отвори вратите на училищните библиотеки?  Без тях 

училището е просто училище, в което може да ти бъде и скучно. С 

библиотека едно училище се превръща във вълшебно място за срещи с 

други места, векове и светове. Тя е като машина на времето, с която можеш 

както да се върнеш в миналото, така и да познаеш онова, което ни 

предстои. 

 Хелин Айтунова Хасанова – ученичка от 6 б клас. Есето на Хелин 

има втора награда в Областен литературен конкурс, организиран от РУО – Варна 

 

   Поредно отличие – този път колективно -  в Областния конкурс „Моята 

България“ получиха децата от ФУЧ „Художествено слово“ към училище 

„Христо Смирненски“, гр. Провадия. То се присъжда на 6а, 6 б и 7 клас за 

литературно-музикалната композиция „Да се завърнеш в България“, представена  по 

случай Деня на народните будители под ръководството на Марта Радева и на Свежина 

Ташева.  Специални магнитни грамоти и химикалки получи всяко едно от децата.  

 Малките художници от I ОУ "Христо Смирненски" - гр. Провадия получиха отличие в Детския 

конкурс за рисунка на НЧ "Алеко Константинов" - гр. Провадия на тема „Книгата – прозорец към 

света“. Вижте рисунките на Алисия Асенова, Елица и Ива Маджарови, Далия Атанасова, Димитър 

Станев, Стефани Георгиева (участвала с две рисунки) и 

Хелин Хасанова. Рисунката на Далия Атанасова е 

отличена с първа награда. 

 

В следващия брой – за 24 май – ще имате 
възможност   да   разгледате рисунките им.

                   СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ! 


