
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

 На  6 януари 2013г. се навършват 165 години от рождението на 

великия поет и революционер Христо Ботев. Той  е роден през 

1848 година в град Калофер. Учи в Карлово и в родния си град, а 

през 1863 година заминава за Одеса, където постъпва в Одеската 

гимназия. През 1872 година се установява в Букурещ, където 

заедно с Любен Каравелов е редактор на вестниците "Свобода" и 

"Независимост". Ботев е убит в едно от сраженията под връх 

Камарата, в Стара планина на 20 май 

1876 година (стар стил) и се превръща в 

един от националните герои и символ на 

борбата за свобода. Христо Ботев остава 

в националното съзнание като символ на 

Освобождението. Неговата мисъл изпреварва времето, а 

творчеството му  го определя като гений на българската 

литература. 

 

Зън-зън-зън-зън... Дали това е звънът на коледни звънчета или 

последният училищен звънец за 2012? И двете. 21 декември  

/петък/ бе 

важен ден 

за всички 

ученици и 

учители, но 

не заради 

предсказа-

ния край на 

света, а за-

ради дълго-
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Най-напред 

по класове 

децата си 

размениха 

подаръци, почерпиха се и се повеселиха. След това коледното 
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всички се погрижи клоунът Васко. Той организира забавни игри за малки и големи, като 

щедро почерпи с бонбони всички участници. Почетният гост Дядо Коледа раздаде 

награди на отличилите се в конкурсите. Първа награда за сурвачка получи Нено Кунев от 

1 клас. За най-добра рисунка бяха наградени Анастасия Димитрова и Виктория Кунчева. 

В категория „Коледна картичка” се отличиха Виктория Иванова и Пламена Танева. Най-

добра бе коледната пита на Зорница Найденова от 3 клас. Коледното шоу бе 

спонсорирано с част от набраните средства от благотворителната инициатива на 

читалището, както и със средства, дарени от г-жа Личева, преподавател по религия.  

 

 

 

 

 

 

Овен - Динамичен живот и главна роля 
Годината ще бъде динамична за вас. Отношенията ви с колеги, роднини и приятели ще минат на 
по-горно ниво, често ще бъдете в ролята на опора. Годината е чудесна, за да си осигурите по-

добро бъдеще. Кариера- В работата ще проявявате разбиране към колегите и ще се радвате на 

чудесна съвместимост с началниците и партньорите. Любов - Самотните сърца ще срещнат 
сродна душа, може да се стигне дори до брак. Финанси - много пари ще минат през ръцете ви 

през тази година. Здраве - като цяло здравето ви ще бъде добро. 

 

Телец - Удоволствия и пълен успех 
За вас през 2013 г. животът ще е песен. Усещането ви за успех ще е пълно, ще уредите 
удобствата, за които сте мечтали. Кариера - вашият интелект и чудесната ви интуиция са най-

големите ви активи на професионалния фронт. Любов - годината е чудесна за вас по отношение 

на възможностите за привличане на партньор.Финанси - годината няма да започне много добре 
за вас във финансово отношение.  В края на годината- забогатяване чрез наследство или 

късмет. Здраве - през годината ще се чувствате особено енергични и точно затова трябва да 

внимавате със здравето. 

 

Близнаци - Нови пътища и добър живот 
2013 г. може да се окаже перлата в короната на вашите амбиции. Пред вас се отварят нови 

пътища, които бързо ще ви доведат до заветните цели. Ще бъдете благословени с добър 

живот. Кариера - вероятно ще усетите някои професионални пречки през годината, но плодовете 
от труда си ще берете в края на 2013 г. Любов - “стабилност” е ключовата дума за любовния ви 

живот през годината. Финанси - финансовите ви активи ще бележат добър ръст през годината. 

Здраве - през годината ще се радвате на завидна жизненост, но не можете да избегнете и някои 

малки проблеми. 

 

Рак - Проекти с щастлив завършек 
Повечето от проектите ви в личен и професионален план през тази година ще имат своя щастлив 

край. Ако сте се трудили здраво досега, дошло е времето да съберете добрите 

резултати. Кариера - черпете вдъхновение от хората, с които работите, слушайте началниците и 

партньорите си и няма да пропуснете възможностите, които ви предлага съдбата.Любов - 
мечтите ви на любовния фронт ще се сбъднат. Финанси - годината ще бъде умерено успешна за 

вас във финансов план. Здраве - големият стрес, на който ще бъдете подложени, може много да 

ви изтощи. 
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Лъв - Добри шансове за реализация 
2013 г. може да бъде много добра за вас, ако следвате своите идеали и амбиции и не се отказвате 

при всяка малка пречка. Годината може да се превърне във вашия звезден бум. Кариера -  за вас 

е важно да работите в екип и ако го направите, проектите ви ще имат успешен край. Любов - 
вашият интимен живот през 2013 г. може да е много приятен и пълен с положителни емоции, но 

трябва внимателно да се вслушвате в това, което ви казва партньорът ви.  Финанси - годината 

вещае големи финансови промени. Здраве - отлично здраве ви чака през годината. Сякаш сте 
намерили безкраен източник на енергия някъде вътре в тялото си и той ще ви зарежда 

положително, за да вървите успешно напред. 

 

Дева - По-бързо темпо и промени 
2013 г. може да бъде чудесна за вас. Не се бойте, не са затваряйте в себе си. Кариера - 
професионалният ви живот може да получи нов тласък. Любов - звездите са ви заложили 

красиви страсти и удоволствия през тази година, но от вас зависи да ги получите.  Финанси - 

Бъдете внимателни, когато става дума за вземане и даване на заеми, могат да ви вкарат в мътни 
води. Здраве - имате чудесен запас от енергия, който може да ви крепи през цялата година. 

 
 

 
 

Сега ще ви представя моя клас на глас.  
Първа в моята редица е Зорница – 
леко е закръглена като пица, но винаги е бляскава като звездица. 
Втора пък е Илияна, която винаги е тъй засмяна, но си пада малко мъжкарана. 
Сега е ред на Габи, която всичките ни жали и ни хвали. 
Ето я и Тими – винаги измисля рими. 
После е наред номер пет. Петя винаги с нещо е заета  
и обича да ходи на морета. 
Имаме и Минка. На мен ми звучи като Руфинка. 
Данаила не е много рано ранила.  
А на Юлия някои й викат Джулия. 
Последна от нашите момичета е Викито –  
моята най-добра дружка във класа, мила и добра.  
А сега за момчетата: първо е Благой – най-големият порой. 
После е Теодор, мислим го за майор.  
Ето и Иво – на него нищо не му е сиво.  
И Радо – моето внуче младо.  
Ненко е проблемко,  
а Янко – 
забраванко. 
Милко е голям 
хилко, Марин е 
къпин. Нашият 
Валюшко е 
кротушко. 
Ооо, замалко да 
забравя мен – Ани-
лани; не ставам 
много рано, но 
винаги нося 
раницата си на 
рамо. 
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Иван отишъл да пазарува в магазин 
за плодове и зеленчуци.  
Продавачката:  
-Така! Добре, 5 кг. круши по 3 лв.50 
ст., 10 кг. ябълки по 2 лв. 80 ст., 8кг. 
банани по 3 лв. 20 ст. Общо 71 лв.10 
ст. А ти имаш ли толкова пари?  
Иван:  
-Не, исках само да ми решите 
задачата от домашната работа. 

           
Учител попитал учениците в клас: 
- Ученици, колко мислите, че е високо 
училището?  
Един ученик отговорил: 
- 1 метър и 30 см. 
- Защо мислиш, че е толкова високо? - 
попитал учителят 
Момчето отговорило: 
- Ами висок съм 1 метър и 50 см, а 
училището до гуша ми е дошло! 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


