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78 ãîäèíè ó÷èëèùå „Ñâ. Êëèìåíò
Îõðèäñêè“ – ãð.ßìáîë
Äîñòîéíè çà óâàæåíèå

В навечерието на 78–та
годишнина от основаването на училище „Свети
Климент Охридски“ на
тържествена церемония на
24 ноември от 11.30 часа в

Културно – информационен
център „Безистена“ бяха
връчени традиционните
награди на учители съгласно Статута за морално
и материално стимулиране

на училищния колектив за
учебната 2016/2017 година
и на учениците, постигнали успехи през учебната
2016/2017 година. На тържеството присъстваха ро-

дители на отличените деца
и техните преподаватели.
Наградите бяха връчени от
г-жа Живка Димитрова, директор на СУ „Св.Климент
Охридски“- гр.Ямбол.

Ó×ÈÒÅËÈ

Приз„За цялостен принос през годините в издигане
авторитета на училище „Св.Кл.Охридски“ – златен
плакет с лика на Св.Климент Охридски, грамота и парична награда
Христо Крушков за постигнатите високи резултати на Мирела Желева – Х „а“ клас - І-во място на Национален конкурс
„Малките нашенци“, град Казанлък; Михаела Михалева – VІІ
„а“ клас – І-во място на Национален конкурс за детска рисунка
„Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе; ІІ-ро място на Национален конкурс „Приказка за розата“, гр.Казанлък; Северина
Христова – ХІ „а“ клас – специална награда на МОН на Национален конкурс „Малките нашенци“, град Казанлък; Дамяна
Димитрова – V „а“ клас – ІІ-ро място на Национален конкурс
за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе;
Николета Димова – Х „а“ клас – ІІ-ро място на Национален конкурс „Приказка за розата“, град Казанлък; Габриела Илиева
– VІ „а“ клас – ІІІ-то място на Национален конкурс за детска
рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе; Тифани
Димитрова – ІІІ „а“ клас – поощрителна награда на Национален конкурс „България в картини и слово“,град Търговище.

Приз „Учител на годината“ – сребърен плакет с лика на
Св.Климент Охридски, грамота и парична награда
Руска Костова за приноса и за постигнатите високи резултати на Даниел Бумбалов – Х „а“ клас – І-во място - златен
медал на Областен кръг на Математически турнир „Иван Салабашев“ , 2016 година; І-во място – златен медал на Областен
кръг на „Математическо кенгуру“, 2017 година; І-во място
– златен медал на Областен кръг на Великденско математическо състезание, 2017 година; І-во място на Областен кръг на
Национална олимпиада по математика, 2017 година; І-во място
на Училищен кръг на състезание „Математическа есен“, 2016
година; ІV-то място на Математически турнир „Черноризец
Храбър“, 2016 година.

За участие на ученици в национални изяви, на учителя
се връчва грамота с лика на Св.Климент Охридски, придружена с парична награда
Анастасия Крушкова се удостоява с грамота за постиженията на Габриела Димитрова – ІІІ „а“ клас – І-во място на Национален конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“,
град Сунгурларе; Даниела Атанасова – V „а“ клас - І-во място
на Национален конкурс „България в картини и слово“, град
Търговище; Преслава Стоянова – V „а“ клас – І – во място
Карамфилка Момчева за приноса и за постигнатите на Национален конкурс „Малките нашенци“, град Казанлък;
високи резултати на Теодора Христова –VІІІ „б“ клас Йоана Пашкулева – VІ „а“ клас – ІІ-ро място на Националезн
– ІІІ-то място на ІХ-то Национално състезание по ИТ, конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град
Сунгурларе.
гр.Благоевград , 2017 година.

Óâàæàåìè ÷èòàòåëè íà âåñòíèê „Çâúí“, ÷åñòèò ïðàçíèê!
Ïðàçíèê íà áúëãàðñêèÿ äóõ, íà áúëãàðñêîòî çíàíèå è ïðîñïåðèòåò!
Водени от убеждението, че значимостта на едно учебно заведение се измерва преди всичко със самочувствието на неговите
учители и ученици,считам,че през изминалата учебна година
постигнахме много успехи, с които можем да се гордеем.
Като директор на СУ „Св. Климент Охридски“ съм изключително удовлетворена, че успешно започнахме големите промени,
свързани със ЗПУО. Училищното ръководство винаги си е поставяло ясни цели и приоритети и целият учителски колектив е
работел за развитието на възможностите и талантите на нашите
ученици. Непрекъснатото повишаване на квалификацията на
преподавателите ни, на прилагането на новите методи и форми
на обучение, както и съчетаването на традиционните форми на
работа с иновационните в ОВП, винаги стимулира ученическите
изяви и постижения.
Голяма част от нашите ученици се включиха в различни
проекти /които продължават и тази година/, чиято дейност е
гаранция за по-високо качество на образование и възпитание.
Реализацията на проектите генерира значителен потенциал у
обучаемите и е залог за по-нататъшното им развитие.
Работейки в условия на динамично развиващо се време,
учителите от СУ „Св. Климент Охридски“ с всеотдайност и
амбиция участват както в обществени каузи и инициативи, така
и в такива,организирани от МОН и други институции. Чест и
гордост са за нас постиженията на учениците ни в областта на
информационните технологии, изобразителното изкуство, спорта
и науката. Всяка година се множат наградите на нашите възпитаници. Те радват не само учителите, но и родителите им. За мен
най-ценното е екипността в нашата работа. Затова в навечерието
на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски“ искам да
поздравя всички ученици, учители, служители и родители и да
отправя пожелания за здраве, за още по-тясно сътрудничество
между нас, за по-високи успехи в ОВП. Да бъдем единни в
усилията си за по-добро бъдеще на децата ни!
Ямболската общественост знае, че години наред с много
любов и упорит труд колективът на СУ „Св.Климент Охридски“ успява да превърне училището в желано място за младите
хора,където те да се развиват като личности и да придобиват
професионални умения. За близо осем десетилетия ние сме
доказали, че сме достойни наследници на своя патрон - просветителят, учителят, книжовникът Климент Охридски , че успяваме
да внушим вяра в собствените възможности на учениците си с
цел бъдещата им реализация в личен и професионален план.
Уважаеми колеги, продължете с възрожденски ентусиазъм и
всеотдайност традицията на високо качество и професионализъм,
изградена през годините! Бъдете здрави и истински новатори в
образователния процес! Новото време изисква и нови ценности.
Изграждайте ги у своите възпитаници! Работете така, че СУ „Св.
Климент Охридски“ да върви все по-напред и нагоре, за да бъдем
полезни и достойни за по-доброто бъдеще на нашия град Ямбол!
Скъпи ученици, обичайте своето училище! С труд и с
постоянство овладявайте нови знания и компетентности! Не
забравяйте, че ваш дълг е да защитите истинското огнище на
знанието - вашето СУ „Св. Климент Охридски“. Бъдете здрави
и целеустремени в живота! Формирайте у себе си богата душевност и високи идеали!
Честит празник и на вас, родители! Бъдете наши партньори
и нека заедно да продължим да работим за по-доброто бъдеще
на нашите деца!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Живка Димитрова
Директор на СУ „Св. Климент Охридски“

6 декември 2017 г.

Òâîð÷åñòâî

ÌËÀÄÈ ÒÂÎÐÖÈ
Íà ñåëî

На село бях аз,
но какво да правя в тоз час?
Кучето на двора пуснах,
котките подгони то,
аз от смях се пукнах,
стигнах до едно дърво.
На дядо стълбата обърнах,
дето закачена там стои.
Взех кутиите с бои
и направих сто бели.
Вземам четката и ето,
нарисувах на стена морето
и момиче със трапчинка на лицето.
Баба бързо дотърча
ала.
а.
а.
и замръзнах аз като скала.
ани,
Отдалеко с пръст се кани,
е.
де да може да ме хване.
Я се бързо ти сети,
б ?
като малка не прави ли бели?
Повече боички не видях
но си спомням как играх!
Магдалена Димитрова, 6 „г“ клас, с преподавател по
Български език и литература г-жа Динка Маринова

Äîñòîéíè çà óâàæåíèå
Ó×ÈÒÅËÈ

Çà õëÿáà íàø

Свободата е като хляба.
Сами си замесвайте
и изпичайте
хляба,
за да го имате,
за да не го просите.
Радой Ралин, „Молитва“
За да живее, всяко живо
същество има нужда от
храна и вода.Основно място на трапезата на българина заема хлябът.Той
го цени и за него хлябът
е свещен.С хляб и сол са
посрещнати нашите руски
освободители. На сватба с
пита и мед свекървата приема невястата, когато влиза
в нейния дом. С пита се отбелязва и прохождането на
дете. Без хляба не може да
мине нито един български
празник.
Какво е по-ценно от
него? Единствено проля-

тата мъжка кръв, с която
изгрява свободата? Насъщният е надежда, вяра, дух.
Лъчите на бледата луна
галят нивята. Житните
класове бавно се поклащат. Тихият вятър свири
своята тъжна мелодия.
С него се носи споменът
за отминалите векове, за
свободата - разбирана по
друг , различен начин от
предците. А самият хляб?
Той се възражда от свободния дух- тук, в безкрайните
нивя. Сигурност, традиция,
бъдеще…
Защо именно хлябът е
наричан насъщния? Това е
вечната, неизменна истина, която ще продължава
да властва над света. За
нуждаещите се той е последна надежда – малко
вяра, която е подарена от

майката Земя. За имащия
стойността е друга, но
не непременно по-малка.
Хлябът спокойно може
да бъде оприличен на доброто, стремящо се към
хармонията във вселената.
Златното жито приковава
погледа и на завоевателите
и на обикновени селяни,
а зрънцето владее света.
Свободата означава сигурност и творчество – всичко,
събрано в медени питки и
ароматни хлебчета, заситили глада на предци и на
наследници.
Насъщният е като слънчевите лъчи, галещи земята; оставящи като подарък
покълващото семе…
Натежалата нива, „говори“, разказва за времена
на пожари, на студ и на
мрак…
Спомня си и за весели
дни на усилен труд, изпълнен с глъч. Славей припява
забравени песни. Духът

разкъсва оковите …за да
усетиш аромата на токущо изпечения хляб. Ще
имаш ли смелостта да го
опиташ? Дано не е корав,
защото засяда на гърлото
подареният, вчерашният…
Минало, настояще и бъдеще се сливат в едно – в
хляб.
А ще има ли бъдеще за
хляба? Определено! Смисълът се крие някъде там,
може би в нивята – в тези
на Живота и Смъртта.
Затова вкуси къшей
хляб, дори го сподели с
друг! Отдай част от историята, от своята енергия!
Единствено така ще усетиш свободата, която дава
насъщният и за която са се
борили българите – извоювана, не подарена.
Дебора Денова, 6 „б“
клас, с преподавател по
Български език и литература- г-жа Динка Маринова

се в небето. Облаци бяха го закрили. Движеха се леко и си
помислих, че скоро може да завали дъжд. Извиках на Роки
да се прибираме. Той беше настръхнал, като че ли усещаше
обяд, когато хората са на работа, излизам с кучето си Роки и наближаващия дъжд. Бързо – бързо си тръгнахме към дома.
Макар разходката ни в парка да беше кратка, аз се
се движим по алеите бавно, без да бързаме, наслаждавайки
насладих на цветовете на есента, на пъстрия килим от
се на свежия въздух и топлите все още лъчи на слънцето.
листа, на есенното слънце, на мириса на свежите цветя.
Есента е любимия ми сезон.Живея близо до градския
парк и всяка сутрин, когато не съм на училище, отивам
Теодора Георгиева Тодорова, 6 „б“клас, с преподада подишам чист въздух и да изведа своя любим Роки.
вател по Български език и литeратура – г-жа Динка
Защо точно есента е моят сезон? Не защото обикновено
Маринова
се свързва със старостта, а защото е пъстра, яркоцветна и
ухае на опадали сухи листа.
Разхождаме се с Роки по алеята и се оглеждаме наоколо.
Ñúñòàâ íà Ó÷åíè÷åñêèÿ ñúâåò è ðåäàêöèîíåí
Край нас минават ранобудни хора, забързана за работа.
åêèï íà â-ê „Çâúí“ çà ó÷åáíàòà 2017/2018 ãîäèíà
Навели глави, замислени, вглъбени в себе си. А ние се
Председател: Теодора Христова – 9„б“клас
чувстваме свободни, леки като перца. Поглеждам нагоре
Зам.председател: Станимира Вълчева – 9 „б“ клас
и съзирам малка катерица, подскачаща от клон на клон. Тя
Секретар: Антония Стефанова – 6 „а“ клас
вероятно се бои от мен, но аз не я притеснявам. Откъдето
Членове:
и да мине, под тежестта й, листата на дървото падат едно
Андрея Андреева – 5 „в“ клас; Станислав Топузов
след друго. Виждам, че край ствола му е образуван килим
от пъстри листа – от червенооранжеви до кафявожълти. – 5 „в“ клас; Пламена Желева – 5 „а“ клас; Дамяна
Продължаваме своята утринна разходка. На места тревата Димитрова – 5 „а“ клас; Камелия Велчева – 5 „б“ клас;
е все още зелена, може би защото се полива. Красиви са Мария Иванова – 5 „б“ клас; Георги Костов – 6 „а“ клас;
посетите есенни цветя.Те са засадени в различни форми и Александра Ганева – 6 „б“ клас; Дарина Овчарова – 6
много добре са съчетани по цветове.Тук-там подават сра- „б“ клас; Даниел Хорев – 6 „б“ клас; Даниел Руменов – 6
межливо глави нежните теменужки. Някак гордо изправени „в“ клас; Магдалена Димитрова – 6 „г“ клас; Александра
стоят хризантемите - бели, жълти, лилави. Радват очите Хаджиева- 6 „г“ клас; Виктория Кънева – 6 „в“ клас; Галя
ми и не мога да откъсна поглед от тях. Писък привлича Пузантова – 6 „в“ клас; Георги Калъчев – 7 „в“ клас;
вниманието ми.Взирам се в летящата птица, която може Салех Асуад – 7 „а“ клас; Никол Петрова – 7 „б“ клас;
би подканва своите приятели да отлитат на юг. Загледах Надежда Иванова – 7 „в“ клас; Ивета Христова – 8 „а“
клас; Василена Василева – 8 „б“ клас;Петър Димитров
– 9 „б“ клас; Даниел Бумбалов – 10 „а“ клас; Мирела
Желева – 10 „а“ клас; Северина Христова- 11 „а“ клас.

Åñåí
â ïàðêà
Обичам да се разхождам в парка през есента. Преди

Сашо Казанджиев се удостоява с грамота и парична награда за постигнати високи резултати на Мирела
Желева – Х „а“ клас - І-во място на Национален конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град
Сунгурларе; Люба Нанева – Х „а“ клас – ІІ-ро място на
Национален конкурс за детска рисунка „Свети Трифон
Зарезан“,град Сунгурларе.

Митко Момчев се удостоява с грамота и парична
награда за постигнати високи резултати на Василен
Методиев – VІІ „б“ клас – І-во място на Национален конкурс „Аз решавам“ – категория фотография,2017 година;
Моника Тонева – VІІ „в“ клас – ІІІ-то място на Национален конкурс „Аз решавам“ – категория фотография,2017
година; ІІ-ро място на Общински конкурс „Ямбол в моя
обектив“, 2017 година; Гочо Кушев – VІІІ „б“ клас – І-во
място на Областен конкурс „Европа за нас“ - категория
фотография, 2017 година; І-во място на Областен конкурс „Моят детски свят“ – категория фотография, 2017
година; І-во място на Общински конкурс „Ямбол в моя
обектив“, 2017 година.

Диана Георгиева се удостоява с грамота и парична
награда за постигнати високи резултати на Даниела
Колева – V „а“ клас – І-во място на Национален кръг на
Международно състезание „Лингвистично Кенгуру“.

Òîâà ñúì àç

Всички казват,
че много съм красива,
но забравят,
колко съм игрива.
Цял ден ходя да играя,
нищо друго аз не зная.
ра,
А привечер щом се прибера,
вече сядам да чета.
Вечерям, пиша и така
чак докато заспя.
Иначе съм работлива,
честно,не съм мързелива.
Обичам да се трудя аз,
в училище, но и у нас.
а,
Учтива съм и съм обична,
на.
прилежна, винаги прилична.
Грижовно, с много обич аз
с.
винаги отнасям се със вас.
Навярно всички са разбрали,
защото всеки тук ме хвали.
Ива Цонева, 6 „ г“ клас, с преподавател по Български език и литература - г-жа Динка Маринова

Главен редактор: Динка Маринова, преподавател
по български език и литература в СУ „Св. Климент
Охридски“ Ямбол

6 декември 2017 г.

Òâîð÷åñòâî

ÌËÀÄÈ ÒÂÎÐÖÈ
Ïàðèòå è ÷îâåøêèòå ñòðàñòè

Ако парите са вашата
надежда за независимост,
никога няма да я получите.
Единствената истинска
сигурност, която човек
може да има в този свят, е
запас от знание,опит и способности - Хенри Форд.
Ж и в е е м з а бъ р з а н о ,
енергично, стресово. Забравяме с всеки изминал
ден човешкото в нас, човешкото в хората и човешкото по принцип. С
всеки изминал ден ние
ставаме роби на парите,
защото те ни подсигуряват
относително спокоен и
добър живот. Много хора с
течение на времето стават
алчни и искат все повече и
повече пари- за тях луксът
е ежедневие, а липсата
им предизвиква гняв и
подпалва още повече алчността. Никой обаче не си
дава сметка, че не можеш
да купиш с пари чисто човешките взаимоотношения
– не можеш да си купиш
любов, не можеш да си
купиш приятели, не можеш

да си купиш доверие,вяра,
съдба.
Според древния китайски философ Дао с пари
се купува къща, но не и
дом; лекарства, но не и
здраве,жена, но не и любов, свита, но не и приятели…. и в тази връзка:
„ Заможният никога не
трябва да си мисли, че го
обичат заради собствените
му качества“ – Лукан.
Парите се печелят, макар и с цената на упорит труд и постоянство, а
човешките добродетели
биват заслужавани. Никой
не би станал твой приятел, ако не вярва, че и ти
желаеш същото и би бил
верен и предан във всеки
един момент, когато имаш
нужда от него. Никой не
би те дарил с любов, ако
не е сигурен, че с избора си
намира щастие, подкрепа,
помощ в труден момент.
Това са чисто човешки
страсти, които ние днес
под влияние на манията
за пари все повече забра-

Ñðåä ïðèðîäàòà

Имам много приятели и познати в чужбина, но носят родината в сърцето си и носталгията ги връща в родината. Има
много красиви кътчета по света: сгради, острови, къщи, но
най- скъпо е мястото, во което си роден и израснал.
Обичам нашето Черно море, Стара планина, Рзовата долина.
Имаме вила недалеч от подножието на Бакаджика. Почти всяка
събота и неделя аз и моето семейство ходим на разходка сред
природата, защото къщата ни е точно до гората. Птичките са
ми първи приятели, кълвачът винаги ме поздравява за добре
дошла с неуморното си чук-чук. Сутрин обожавам да ходя по
росата, а тревата да ме гъделичка по краката, да ми мирише на
свежо. Чувствам се тъй спокойно и в безопасност от закрилата
на високите дървета. Животните също са любопитни да видят
какво правим и ние, затова честичко ни посещават зайчета,
фазани, дори някои вечери чакали.
Всеки сезон е толкова прекрасен, великолепен. Лятото е
така прохладно, че си правим пикници в някоя скрита полянка
навътре в гората. Не се притеснявам от нищо –само единствено
да не изгубя пътя за дома, но щом съм с татко, това няма как
да стане.
Пролетта всичко е в разцвет – ту лаленце зажълтее, ту се
носи ароматът на зюмбюл. Птичките пеят и създават настроение. Виждали ли сте сърничка на живо. Беше се крила в един

Õëÿáúò
За младото поколение „хляб“ е просто дума, назоваваща

вяме и оставяме на заден
план. Все по малко време
ни остава за семейството
ни, за хората, с които сме
израснали, за верните ни
приятели. С всеки изминал
ден все по-малко внимание
обръщаме на хората около
нас. Забравихме какво е
доброта, усмивка. Днес
много хора делят околните
на бедни и богати и според
този критерий изграждат
мнение за тях. Малко сме
тези, които си даваме една
равносметка на живота,
малко сме тези, които се
замисляме какъв е неговият смисъл и кое е приоритетът за нас в него. За мен
важни са хората, които са
до мен и ще бъдат.Радвам
се на чуждите усмивки,
на чуждото щастие, не
завиждам, защото всеки
заслужава да бъде щастлив. Не искам много пари,
само толкова, колкото биха
били достатъчни, за да
водя относително добър
живот. Него ще го направят
перфектен хората, които

ще ме подкрепят и държат
ръката ми,когато ще имам
нужда. Ще съм доволна от
живота си, когато е изпълнен с усмивки, доверие,
вяра, надежда, страст, любов. Защото аз вярвам и ще
вярвам, че този забързан
днешен ден ще отмине и
ще дойде времето, в което
всички ние ще спрем и
ще се огледаме, а може
би дори ще се попитаме
дали този начин на живот,
дали манията ни за пари
ще ни преобрази до нещо
различно от човешко създание или ще се радваме на
живота по свой различен,
чисто човешки начин.
Ще завърша с едно пожелание:
Пожелавам ви един малък остров от всичко това,
което не се купува с пари
и пари за всичко останало.
Роси Христу,11 „б“
клас, с преподавател по
Български език и литература – г-жа Грозданка
Дервенска

шубрак и когато се доближих прекалено близо, тя избяга. Есента
впечатлява със своя листопад, който образува пъстро килимче.
Аз и моето куче Рекс обичаме да лягаме върху току-що падналите листа, да тичаме и да се забавляваме. Зимата с шейната
става луда веселба. Тогава ме посещава моята приятелка Даниела, с която си играем чак да залез слънце. Правим снежни
човеци. Снежните ангели са толкова красиви. Откриваме стъпки
на различни животни, всичко е в скреж – точно като в приказка.
Няма нищо по – хубаво от местата, по които растем и създаваме своите детски спомени.Неповторим е моят роден край,
малка частица от красивата ми родина!
Дарина Димитрова Овчарова, 6 „б“ клас, с преподавател по Български език и литература – г-жа Динка
Маринова

Ìîëåöúò, êîéòî ñå õðàíåë ñ äâîéêè

Веднъж молецът Мишо
изял е двойката на Тишо.
А Тишо радвал се от сърце,
на Мишо пак двойка ще му донесе.
Но молецът наедрял
и не само двойки, а и шестиците изял.
Ще плаче ли целия клас?
Аз мисля, че ако това се случи тук при нас,
ще изгоним в този час,
този глупав, лаком хубавец
и всички двойки ще са ни наред.
Магдалена Димитрова, 6 „г“ клас, с преподавател по
Български език и литература г-жа Динка Маринова

обикновена храна.Но то не съзнава колко е важна тази „храна“
за народа ни. Не проумява какво място заема традиционното
българско ястие в живота ни.
Питката хляб се пече за раждането и прохождането на детето,
Без вярата не можем да живеем,
за сватбата и смъртта на българина.Хлябът играе важна роля
а любовта света спасява.
и по празниците, главно на Коледа, Великден и Нова година.
Надеждата и нея ще възпеем.
В миналото преди вечеря семейството се е събирало около
Какво ли друго ни остава?
трапезата и е благодарило на Бог за хляба, които имат.
Че вярата помага на човека
Богатите на житейски опит предци са казали: „Хляб не се
да бъде силен цели 20 века.
хвърля, не се газят трохи.Намерен хляб не се изхвърля, да се
Да побеждава битка и в двубой,
откаже хляб е грехота.“ Много са хората в нужда –гладните.
да оцелява и да е герой.
Те би били много благодарни за коричка хляб, за парче пита.
„Надеждата умирала последна“
Хлябът се ражда от пшеницата, а тя от полето, от плодое казал някой мисълта безценна.
родната почва на майката-земя. Жаркото златисто слънце
Добре е да живеем със надежда.
гали житните класове.Прохладният полъх ги развява. Руините
Ти горд бъди, глава недей да свеждаш.
дъждове ги напояват.
С любов сме се родили ние,
Нашите баби и прабаби още от моми са ходели на полето
дедите ни, дори и вие.
да сеят и жънат пшеницата на ръка с труд и пот на челото в
Любовни чувства имаш ли към всеки,
ще бъдем най-обичани навеки.
горещите летни дни.Пшеницата се правила на пухкаво бяло
„Света троица“ можем да им кажем,
брашно, а от него се месил и печал хляба, които е и в нашия
не можем ний от тях да се откажем.
дом! Трябва да ценим и уважаваме хляба, да сме благодарни,
Че всеки вярва, тайно се надява
че го имаме. Да бъдем признателни на предшествениците си
да люби, да е любен до забрава.
за богатството на традиции и обичаи наследство.
Йоана Господинова, 6 „б“ клас, с преподавател по
Дарина Борисова, 6 „а“ клас, с преподавател по Български език и литература г-жа Динка Маринова Български език и литература г-жа Динка Маринова

Âÿðà, íàäåæäà è ëþáîâ

Çëà äåâîéêà
В една далечна приказна страна,
живеела девойка прелестна, но зла.
Тя имала прекрасен господар
добър и много честен цар.
Веднъж помоли свойта фея,
царят да се влюби в нея
и да направи така,
че тя да стане господарка на света.
И ето,че царят от хубостта и омаян
пред нея на колене падна отчаян,
и я помоли да стане негова жена,
да бъде господарка на тази страна.
Вдигнаха сватба за приказ и чудо
три дни и нощи се веселиха лудо,
а когато всичко това приключи,
ще ви разкажа какво се случи.
Минаха няколко дни
и девойката почна със своите злини,
всички разбраха, че е много зла,
защото обичаше само себе си тя.
Едва тогава царят разбра,
че тя не е достойна за него жена.
И един ден той с разбито от мъка сърце,
окончателно решение взе
тази девойка прелестна, но зла
да изгони от свойта страна.
Хей, човече, разбери,
на външния вид не се доверявай ти,
а на вътрешната красота,
защото тя е най-важна на света!
Виктория Кънева, 6 „в“ клас, с преподавател по
Български език и литература -г- жа Динка Маринова

Ñëó÷êà ñ ïòè÷êà
Един ден птичка мъничка видях,
погледнах я и онемях,
толкова красива беше тя,
може би най- хубавата на света..
Посегнах нежно аз да я погаля,
а тя – погледа от мен не сваля,
потрепна леко със крилца,
разпери ги и отлетя.
Антония Стефанова, 6 „а“ клас, с преподавател по
Български език и литература – г-жа Динка Маринова

Ìîÿòà íàé-íåâåðîÿòíà ëúæà
Говорихме си ей така,
кой ще сътвори
най-голямата лъжа.
Сега ще ви разкажа,
дори ще ви покажа,
как станах аз звезда
във нашта махала.
Когато бях на две години,
ми викаха щампион,
задето вдигнах цял камион.
На четири години бях треньорка
на най-известната танцьорка.
На шест години построих
в Софийски регион
фабрика за пилешки бульон.
И още куп различни неща
измислих аз сега.
Бях известна като милионерка
на имоти,
и с построяването на учебен център
за пилоти.
Бях популярна със свойта красота
и с марка парфюми „Суета“.
Имам пожелания, цял лист
от най-добрият баскетболист.
Имам си робот наречен Кашалот,
който прави лютеница и компот.
Колко хубаво казаното от мен звучи,
когато човек го поукраси!
Александра Ганева, 6 „б“ клас, с преподавател по
Български език и литература г-жа Динка Маринова

6 декември 2017 г.

Òâîð÷åñòâî

Äîñòîéíè çà óâàæåíèå
Ó×ÅÍÈÖÈ

приз „Ученик на годината“ в областта на науката и техниката – грамота и златен плакет с лика на Климент Охридски
и парична награда
1.Даниел Милчев Бумбалов
– Х „а“ клас – І-во място - златен
медал на Областен кръг на Математически турнир „Иван Салабашев“ , 2016 година; І-во място
– златен медал на Областен кръг
на „Математическо кенгуру“, 2017
година; І-во място – златен медал
на Областен кръг на Великденско
математическо състезание, 2017
година; І-во място на Областен
кръг на Национална олимпиада
по математика, 2017 година; І-во място на Училищен кръг на
състезание „Математическа есен“, 2016 година; ІV-то място на
Математически турнир „Черноризец Храбър“, 2016 година; VІ-то
място на Национална олимпиада по астрономия.
Преподаватели: г-жа Руска Костова и г-жа Радка Колева
2.Даниела Колева – V „а“ клас
– І-во място на Национален кръг на
Международно състезание „Лингвистично Кенгуру“ и участие в
Национално финално състезание,
организирано от Сдружение на българските начални учители.
Преподаватели: Диана Георгиева и
Росица Карайчева
3. Василен Михайлов Методиев
– VІІ „б“
клас – І-во
място на
Национален конкурс „Аз решавам“ –
категория фотография,2017 година.
Ръководител: г-н Митко Момчев
приз „Ученик на годината“ в областта на изкуствата – грамота и
златен плакет с лика на Климент
Охридски и парична награда
1.Мирела Петрова Желева – Х
„а“ клас
- І-во
място на Национален конкурс за
детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе, І-во място
на Национален конкурс „Малките
нашенци“, град Казанлък.
Преподаватели: г-н Сашо Казанджиев и г-н Христо Крушков
2.Габриела Петрова Дими-

трова – ІІІ „а“ клас – І-во място
на Национален конкурс за детска
рисунка „Свети Трифон Зарезан“,
град Сунгурларе.
Преподавател: г-жа Анастасия
Крушкова
3.Михаела Иванова Михалева – VІІ „а“ клас – І-во място

на Национален конкурс за детска
рисунка „Свети Трифон Зарезан“,
град Сунгурларе; ІІ-ро място на
Национален конкурс „Приказка
за розата“, гр.Казанлък.
Преподавател: г-н Христо
Крушков
4. Даниела Иванова Атанасова – V „а“ клас - І-во място на
Национален конкурс „България
в картини и слово“, град Търговище.
Преподавател: г-жа Анастасия
Крушкова
5. Преслава Пенева Стоянова – V „а“ клас – І – во място на
Национален конкурс „Малките
нашенци“, град Казанлък.
/ снимка: 8250 /
Преподавател: г-жа Анастасия
Крушкова
приз „Ученик на годината“

в областта на спорта – грамота и златен плакет с лика на
Климент Охридски и парична награда
1. Росица Канева – ХІ „а“ клас Републиканска шампионка на 800м
в зала, град Добрич; Национален
шампионат за юноши и девойки
под 18год-2.04.2017. С покриване на
Балкански норматив в зала Истанбул- Турция; Вице Репуликанска шампионка на 400м в зала, град Добрич;
Национален шампионат за юноши
и девойки под 18год.- 3.04.2017;
Първи Балкански шампионат в зала
Истанбул- Турция Шесто място и
личен резултат на 800м 2,14,60 мин
; Балканска шампионска титла и златен медал на девойки старша възраст
щафета 4х400м; Второ място на международен турнир за мъже и
жени „Вулпев Бахчеванов“, Пловдив- 11.06.2017 ; Първо място на
турнир за юноши и девойки под 20год „Мартин Петров- Марто“,
Велико Търново- 30.04.2017;Вице Репуликанска шампионка на
800м на открито , град София; Национален шампионат за юноши
и девойки под 18год.-27.05.2017; Вице Репуликанска шампионка на
800м на открито, град София. НШ за юноши и девойки под 20год.18.06.2017 и с покриване на норматив за участие на Балканско
първенство Питещи,Румъния.
2. Светлин Керемедчиев – VІІІ „б“ клас - Международен
турнир TENNIS EUROPE 14 години, 05’2017, Сливен, България –
финал сингъл; Международен турнир TENNIS EUROPE 14 години,
07’2017, Анкара, Турция – финал сингъл; Международен турнир
TENNIS EUROPE 14 години, 07’2017, Анкара, Турция – 1-во
място двойков турнир; Международен турнир TENNIS EUROPE
16 години, 08’2017, Сливен, България – четвърт финал сингъл;
Международен турнир TENNIS EUROPE 14 години, 08’2017,
София, България – финал двойков турнир; Международен турнир
TENNIS EUROPE 14 години, 09’2017, Арад, Румъния – финал
сингъл; Най-предно класиране в TENNIS EUROPE до 14 години
през 2017 година – 41-во място.
приз „Ученик на годината“ в областта на науката и техниката – грамота и сребърен плакет с лика на Климент Охридски
и парична награда
1.Теодора Христова –VІІІ „б“ клас
– ІІІ-то място на ІХ-то Национално
състезание по ИТ, гр.Благоевград ,
2017 година.
Преподавател: г-жа Карамфилка
Момчева
2. Моника Тонева – VІІ „в“ клас
– ІІІ-то място на Национален конкурс
„Аз решавам“
– категория
фотография,2017 година; ІІ-ро място на
Общински конкурс „Ямбол в моя
обектив“, 2017 година.
Ръководител: г-н Митко Момчев
приз „Ученик на годината“ в областта на изкуствата – грамота
и сребърен плакет с лика на Климент Охридски и парична награда
1.Северина Христова Христова – ХІ
„а“ клас – специална награда на МОН
на Национален конкурс „Малките
нашенци“, град Казанлък.
Преподавател: г-н Христо Крушков
2. Люба Веселинова Нанева –
Х „а“
клас
– ІІ-ро
място
на Национален конкурс за детска рисунка
„Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе.
Преподавател: г-н Сашо Казанджиев

3. Йоана Ангелова Пашкулева – VІ „а“ клас – ІІ-ро място
на Национален конкурс за детска
рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе.
Преподавател: г-жа Анаста-

сия Крушкова
4.Дамяна Диянова Димитрова
– V „а“ клас – ІІ-ро място на Национален конкурс за детска рисунка „Свети
Трифон Зарезан“, град Сунгурларе.
Преподавател: г-н Христо Крушков
5. Николета Христова Димова – Х
„а“ клас
– ІІ-ро
място
на Национален конкурс „Приказка за розата“,
град Казанлък.
Преподавател: г-н Христо Крушков
6.Габриела Илиева Илиева – VІ
„а“ клас
– ІІІ-то
място на Национален конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“,
град Сунгурларе.
Преподавател: г-н Христо Крушков
приз „Ученик на годината“ в
областта на спорта – грамота и
сребърен плакет с лика на Климент
Охридски и парична награда
1.Емилия Руменова Любенова – VІ
„г“ клас
– ІІ-ро място на тенис клуб –Атаро
клима – гр.Пловдив; Тенис клуб
„Албена“, гр. Пловдив – ІІ-ро място;
Тенис клуб „Локомотив“ – двойки,
гр.Пловдив – ІІ-ро място; Дема ДЛП
на открито, гр.София-ІІІ-то място;
Тенис клуб „Черно море“ – Елит –
двойки, гр.Варна – ІІІ-то място.
Участие в национални конкурси и състезания, организирани
от НПО и държавни институции
извън календара от дейности на МОН
Грамота с лика на Климент Охридски, придружена с парична награда
1.Гочо Ганчев Кушев – VІІІ „б“
клас – І-во място на Областен конкурс
„Европа за нас“ - категория фотография, 2017 година; І-во място на
Областен конкурс „Моят детски свят“
– категория фотография, 2017 година;
І-во място на Общински конкурс „Ямбол в моя обектив“, 2017 година.
Ръководител: г-н Митко Момчев
2. Тифани Добрева Димитрова –
ІІІ „а“ клас
– поощрителна награда на Национален
конкурс „България в картини и слово“,
град Търговище.
Преподавател: г-н Христо Крушков
Грамота с лика на Климент Охридски, придружена с парична награда
1.Цветана Илиева – Х „б“ клас
– отлично
представяне
в Национално състезание по
Английски
език, гр.Хасково, организирано от
Асоциация на Кеймбридж училища в
България, 2017 година.
Преподавател: г-н Светлозар Василев
2.Никол Николаева Деевска – VІІІ
„б“ клас – отлично представяне в Национално състезание по Английски език, гр.Хасково, организирано
от Асоциация на Кеймбридж училища в България, 2017 година.
Преподавател: г-жа Живка Димова
3.Павлина Господинова – ІХ
„б“ клас - отлично представяне
в Национално състезание по
Английски език, гр.Хасково,
организирано от Асоциация на
Кеймбридж училища в България,
2017 година.
Преподавател: г-жа Радина
Джойкева

