
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

 
 

 

24 май е празник без ана-

лог по света. България е 
единствената страна, която 
се прекланя пред делото на 
създателите на своята аз-
бука, почита своята писме-

ност, просвета и култура.  
През далечния IX век на 
двамата братя Кирил и 
Методий е възложена 
задачата да създадат пис-
меност, с която славяните 
да бъдат приобщени към 

Източната православна 
църква. Изборът на 

Константин–Кирил Фило-
соф се обуславя от неговата изключителна ерудиция, 
образование и природни дарби. От значение е и фактът, че 
братята са родом от Солун, където живеят много славяни. Като 
превеждат най-важните църковни книги на славянски, 

солунските братя нарушават догмата за проповед само на 
трите тогавашни свещени езика: еврейски, гръцки и латински. 
Те са обвинени в ерес, но след драматична борба славянският 
е признат и от Римската църква за официален богослужебен 
език. Кирил умира през 869г. в Рим, а Методий – през 885г във 
Великоморавия, където двамата братя подготвят много 

ученици. След кончината на Методий богослужението на 
славянски е забранено, а Кирило-Методиевите последователи 
са прогонени. Те намират убежище и подкрепа тук, в 

България. През 886г. Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий 
са радушно приети от българският княз БорисI. През 
Средновековето България се превръща в своеобразен мост на 
разпространение на славянската писменост и книжнина сред 

другите народи: в Русия, Сърбия, Молдова, Влахия.  
През 1851г. в класното училище в Пловдив за пръв път се 
отбелязва празникът на Кирил и Методий по идея на Найден 
Геров. През 1892г. Стоян Михайловски написва текста на 
всеучилищния химн `Химн на Св.св. Кирил и Методий”, познат 
на всеки българин с първия си стих `Върви, народе 
възродени`. Панайот Пипков създава на 11.05.1900г. музиката 

към химна.  
В църковния календар паметта на светите братя се почита на 
11 май, а в светския - на 24 май празнуваме Деня на 

славянската писменост и българската просвета и култура. 
Нашето училище също отбеляза празника с букет от стихове и 
песни, които учениците поднесоха на своите учители като 

израз на благодарност и признателност за техния труд. Най-
радостни бяха първокласниците, които успешно завършиха 

първата си година в училище.                                                                                                                                          
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В този брой 

можете да 

прочетете: 
 

 24 май –най-

българският 

празник 

- стр.1 
  Попълнете 

знанията си за 

новите право-

писни правила  

–   стр.2 
 В разгара на 

външното 

оценяване 
 -  стр.2 
 Из мислите на 

един преписвач  

- стр.3 

 Спортни 

постижения и 

успехи – стр.3 

 Забавни минути 

– стр.4 



 
От 1 септември т.г. влязоха нови правила за правописа в българския език. 
Промените са описани в увода на правописния речник. Той ще излезе сега, 
а самият речник - догодина. Какви са промените, които трябва да спазват 
всички, и да бъдат изучавани в училищата? Ето част от тях: 
- в официалната кореспонденция учтивото обръщение “вие” ще се пише 
винаги с главно “В”, независимо дали се отнася до едно лице или до много 
/пример: “Пиша Ви, г-н Х”; “Вие, уважаеми колеги...”/; 

- изписването на институциите в различни видове изречения може да бъде с главна или 
малка буква /например: Съюзът на филмовите дейци ще се пише, както и досега с главно 
“С”. Във всяко следващо изречение “Съюз” обаче също трябва да е с главно “С”. Или друг 
пример - Министерството на вътрешните работи съобщава... В следващото изречение се 
пише Министерство. Ако обаче служител на МВР напише “Отидох до министерството”, то 
вече се възприема като място, сграда и “м” е малко. Изрично се уточнява писането на 
големи и малки букви в абревиатури, които са имена на институции като БНБ и БНТ. При 
пълното им изписване само първата дума в тях ще е с главна буква, а всички останали - с 
малки; 
- изписани са правила за текстовете на снимки, таблици, графики и диаграми. Изискването е 
текстът да е горе, долу, в центъра и вляво. Но не и вдясно. Причината - текстовете в тях ще 
изглеждат като малки заглавия - започват с главна буква, но без точка;  
- опростени са максимално правилата за запетайките. Не е променено по същество къде се 
поставят, но са изчистени обяснителните текстове. Препоръчва се писането само с малки 
букви на вече наложени съчетания, започващи с името на откривателя като питагорова 
теорема, рентгенов апарат, брайлова азбука и т.н. ; 
- въвежда се нова норма за писането на думи като е-правителство, е-търговия, м-пазар 
(мобилен пазар) и т.н. 
Около 5000 са новите думи за последните десетина години, които са включени в речника за 
новите думи. От тях 700 са новите значения, които имат те. Част от тях са взети назаем от 
чужди езици и най-вече от английската реч. Дори има цели изречения от нови наши думи 
като “В блога си постнах постинг за фиксинга на еврото”. Всеки ден в езика нахлуват нови 
думи или се натоварва с нови значения като „маршрут”, която идва от френски, при нас се 
използва за „маршрутно такси”, а вече е само като „маршрутка” . Същата е 
трансформацията за кабелна телевизия, която вече е кабеларка. Всички думи и речникови 
единици са качени в Национален електронен корпус. В него има думи, събирани от 65 
години насам, или към настоящия момент те са 400 млн. побрани в над 10 000 електрони 
документа..  

 

 

 

Месец май е особено важен и натоварен за учениците от 4 и 7 клас, тъй като 

трябва да се преборят с тестовете за НВО, подготвени от МОМН. Традиционно 

четвъртокласниците показват завидно високи резултати. Най-успешно са се справили с 

теста по Човекът и природата, а най-трудно се е оказало препитването по Човекът и 

обществото. Като цяло упражненията по БЕЛ са били по-лесни за учениците, отколкото 

задачите по математика. Сред отличниците в 4 клас са: Иван, Стоян, Никола, Гено, Мая, 

Иванина... 

Седмокласниците също се опитват да дадат най-доброто от себе си и да изкарат 

възможно най-високи оценки. Тестовете по БЕЛ и Математика не могат да се определят 

като “много трудни”, за разлика от теста по история. Въпросите по география бяха 

подобни на миналогодишните, което предполага по-добри резултати. Седмокласниците 

бяха неприятно изненадани от факта, че трябва да слушат аудиозапис на текста по 

английски. Дано са се справили успешно с останалите задачи. Пожелаваме им успех и на 

последното препитване по Природни науки и екология. 
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Някога ходили ли сте неподготвени на училище? Почти всеки ден, нали? И сигурно ви е познато 
до болка чувството, когато някой от учителите започне да изпитва и вече наближава твоят 
номер... Чувството, че си слаб, глупав и гузен пред учителя. Чувството, което кара ушите ти 
да заглъхват, сърцето ти да бие десетки пъти по-бързо и краката ти да тропат на 
пода...Даа...усещането е познато на всички! Учителите надушват, че не си учил още от 
влизането в стаята. И неслучайно първият номер, който „произволно” ще изберат, ще 
бъде твоят. Е, ти ще кажеш любимото на всички изречение „Ами...значи... Ъ-ъ-ъ-Ъ-ъ-
Ъ...?” Разбира се, тогава учителят ще избере своя любим и вечно-научил перфектно 
новите уроци ученик, като те кара да го слушаш внимателно. През това време в дневника 
ще нанася старателно, с много натискане твоята красива, честно изкарана двойка... ще ти 
хвърли една мазна усмивка, каквато може да ти поднесе само „любимият” учител. А след 
като вече разсеяно си изслушал идеално изпения урок от отличника на класа, ще срещнеш 
и неговия поглед, почти същия като този на учителя ти... Да, трудът на съученика ти не се 
състои само от чудесната лекция, но и в това, че ти е натрил носа хубаво! В подобна 
ситуация със сигурност е изпадал всеки... Но ето, че най-сетне идва ред и на по-
небрежните ученици да покажат своите умения! И те са в ПРЕПИСВАНЕТО. Перфектно 
замислените планове за пищови, скрити на най-интересни и неоткриваеми места...Ситни 
почерци и компютърни разпечатки; цели романи, написани с тънко моливче по ръбовете 
на учебника; подметки на обувки, предоставящи каква ли не информация; ръце, татуирани 
с формули и решения на задачи...Казано накратко: това са неща, които са толкова пъти 
повтаряни (е, могат спокойно и да бъдат научени за времето, което отнема подготовката на 
пищовите). Но НЕ!!! Така е по –сладко! Да препишеш и да си сигурен, че ти е вярно. А 
после, когато си получиш контролното обратно и си похвален за отличната работа, с 
„огромна изненада” да прегърнеш човека до теб, а после самия лист и да пророниш 
няколко сълзи с думите: „Господи, каква изненада, че имам 6!!!”. О да, каква изненада, че 
преписваш правилно ... Поне това можеш. А най-смешното е, когато се върнеш вкъщи: 
„Мамо, имам 6!” – „Браво, мами, това контролното, за което правихме пищови, ли беше?” 
–„Дааа!” Браво, браво ... понякога се замислям за това, колко малки неща в живота вече ни 
дават радост. Но нима нечестно изкараната оценка ни дава повод да сме щастливи? И не е 
ли по-добре да се потрудим за нея, отколкото да рискуваме (не е изключено да ни хванат)? 
И нима учителите не се досещат, щом на устното не показваме и капка знание, а след това 
на теста имаме невероятни резултати?! Вярно е, че всеки ден се сблъскваме с измами и 
лъжи, но трябва ли да лъжем и себе си? 

 

 

 

На пети май на стадиона край нашето село се проведе Гергьовденски футболен турнир 

за деца. Взеха участие отбори от с.Градина, кв.Дебър и СОУ-Първомай.  Мачовете 

започнаха в 9:00ч. Първият двубой беше между Градина и СОУ. Завърши с победа за   

гимназистите. Следващата среща бе между Градина и Дебър, завършила 6:0 за нашия 

отбор. Третата среща между Дебър и СОУ приключи с нулево равенство. В крайното 

класиране на първо място е СОУ, на второ- Градина, на трето – Дебър.  Момчетата, 

които взеха участие от нашето училище бяха: Иван Костадинов, Марио и Станислав 

Иванови, Благой Стефанов, Светозар Митров, Иван Красимиров и Николай Иванов. 

На 12 май се състоя лекоатлетическо състезание с участници от Първомай, кв.Дебър и 

с.Градина. В дисциплината 60м. златен медал спечели Нели Генова от 6клас, а 

сребърни – Петя Иванова, 8кл., Иван Красимиров-7кл., Таня Милкова -6кл. В щафетата 

нашият мъжки отбор /7-8кл./ спечели 1 място. Момичетата се класираха на 2 място. 

стр.3 
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Една майка казва на дъщеря си: 
- Дъще, вече си голяма, трябва да 
поговорим за това как се появяват 
бебетата. 
- Добре, мамо, питай, всичко ще ти 
обясня. 

           
Изпратили Иванчо на свиждане на 
учителката в болницата. На другия 
ден съобщил: 
- Положението е трагично, утре я 
изписват и се връща на работа. 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 

10 ОТКРИЙ                         РАЗЛИКИ 

Попълни празните квадратчета така, 
че във всеки ред, колона и вътрешно 
поле да се съдържат цифрите от 1 
до 9. 


