
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Третият празник на изкуствата в Първомай 

събра ученици и техните учители от шест 

различни ателиета и клубове по изобразителни и 

приложни изкуства на 12 октомври 2013г. 

Началото на празника бе дадено с обиколка на 

огромна кукла-дракон из централната градска 

част. На сцената се изявиха майстори на 

театралното, певческото и танцовото изкуство. 

Проведе се конкурс за 

рисунка на асфалт. 

Участниците и публиката 

имаха възможността да се 

насладят на различни 

изложби: живописни 

произведения, рисунки върху 

стъкло, изкусно направени 

предмети от хартия и др. 

Ученици от нашето училище с ръководител Надя 

Димитрова също участваха с оригинално украсени и 

изрисувани предмети, както и с рисунки от пленера на 

връх Драгойна. Празникът завърши с караоке-парти на DJ 

Айвън. 

Всички участници получиха лакомства и малки награди за 

спомен, осигурени от местни фирми. 

 

 

 

На 25.10.2013г. от 14:00 часа ученици от шести и осми 

клас взеха участие в приятелска баскетболна среща, която 
се проведе в  СОУ”Проф. Д-р Асен Златаров” град Първомай 
по повод 100- годишнината от основаването на училището. 
Нашият отбор се състоеше от Нели Генова, Иванина 
Георгиева, Мая Василева, Симона и Таня Таневи, Катя 
Петрова. Преди срещата загряхме с опити за стрелба от 

„тройката”. През първата част от двубоя бяхме притеснени 
и неуверени, което позволи на противника да натрупа 

доста точки преднина.    /продължава на стр.2/ 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Празник на 

изкуствата в 

Първомай 

- стр.1 

 

 На крачка от 

успеха... 

– стр.1 

 

 Как учат 

представителите 

на различните 

зодии 

- стр.2 

 

  Това ви 

интересува 

 -  стр.3 
 

 Забавни 

минути  

– стр.4 



 

 
втората част играхме по-спокойно и се представихме доста добре, но не успяхме 
да стопим докрай разликата в точките. Срещата премина в приятелска атмосфера, 
но завърши с победа за отбора на СОУ -  е, все пак те имат празник. Публиката 
беше почти изцяло от Първомай и естествено подкрепяше своите играчи. И двата 
отбора бяха наградени с торти. Имаше и индивидуални награди за: Нели – най-
добър нападател, Иванина – най-добър играч, Мая – най-добър защитник. 

Иванина Георгиева, Мая Василева 
 
 

 
 

Овен - те са адски добри по математика и физика. Вървят 

им точните науки. Обичат постиженията им да са на показ. 

Искат да бъдат забелязани и правят всичко възможно  да 

блеснат със знания. Девиз: Аз съм. Амбициозни, импулсивни, 

упорити, родени лидери. Купонджии и веселяци. 

Телец - напредват бавно, но сигурно по повечето предмети. 

Mалко са разсеяни. Aко успеят да победят ината си и започнат 

да внимават в час, ще спечелят и ще знаят много! Девиз: Аз 

имам. Телецът е много баровски и тежкарски знак . Той сякаш 

е създаден да трупа богатства. 
 

Близнаци - те са интелигентни хора. Имат късмет и 

разбират много. В даскалото се занимават с клюки и интриги! 

Ако учат  сериозно ще успеят и в живота! Девиз: Аз 

мисля!Близнаци е много приказлив и общителен знак. Привлича 

другите с непринуденото, приветливо и лъчезарно излъчване.  

Рак - по принцип са добри ученици, но винаги са имали нужда 

от големи напъни, за да успеят. Ако учат системно, ще бъдат  

забелязани и оценени! Девиз: Аз чувствам! Ракът е много 

силен, издържлив и добронамерен знак. Много грижовен и 

топъл. Обича семейството, сигурността, традициите. 
 

Лъв - уроците за тях са просто едно досадно задължение.  
Въпреки това учат много, за да запомнят нещо, но запомнят 

ли го - остава за дълго в главата им. Девиз: Аз ще! Тежкарски 

знак, който буди респект и уважение. Смел и горд. Лидер. 

Благороден и верен приятел. 

Дева - правят всичко по свой начин, съучениците им ги 

харесват, a даскалите се дразнят от тях, защото са големи 

всезнайковци. Девиз: Аз анализирам! Трудолюбиви. Обичат да 

четат. Критични към себе си и повече към другите. Държат 

на реда. Пестеливи и предпазливи. 
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Първи срок – 16.09.2013г. – 04.02.2014г. 

Втори срок –  05.02.2014г. – 22.05.2014.г /за 1 клас/ 

    - 30.05.2014г. /2-4 клас/ 
    - 13.06.2014г. /5-8 клас/ 

 

Есенна ваканция –      01-03.11.2013г. 
Коледна ваканция –   24.12.2013г. – 05.01.2014г. 

Зимна ваканция –       01.02.2014г. – 04.02.2014г. 

Пролетна ваканция – 29.03.2014г. – 06.04.2014г 
 

Неучебни дни:  

21.05.2014г – НВО по БЕЛ за 7кл. 

23.05.2014г – НВО по Мат. за 7 кл. 
  

НВО за 4 клас: 

Български езк и литература – 8 май 2014г. 
Математика         -  9 май 2014г. 

Човекът и природата       - 12 май 2014г. 

Човекът и обществото      - 13 май 2014г. 
 

НВО за 7 клас: 

КОО „обществени науки , гражданско образование и религия” – 26 май  

Чужди езици            - 27 май 
КОО „Природни науки и екология”                 - 28 май  

 

Консултации, прогимназиален етап: 
Понеделник – Човекът и природата, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 

Вторник – Математика, Физика и астрономия 

Сряда – Английски език 
Четвъртък – Български език и литература, История и цивилизация 

 

 
Разписание на учебните часове: 

 

 

понеделник вторник, сряда, четвъртък,петък 

1 час 8,00 – 8,40 1 час 8,00 – 8,40 

междучасие 8,40 – 8,50 междучасие 8,40 – 8,50 

2 час 8,50 – 9,30 2 час 8,50 – 9,30 

ГМ 9,30 – 9,50 ГМ 9,30 – 9,55 

3 час 9,50 – 10,30 3 час 9,55 – 10,35 

междучасие 10,30 – 10,40 междучасие 10,35 – 10,45 

4 час 10,40 – 11,20 4 час 10,45 – 11,25 

междучасие 11,20 – 11,30 междучасие 11,25 – 11,35 

5 час 11,30 – 12,10 5 час 11,35 – 12,15 

междучасие 12,10 – 12,20 междучасие 12,15 – 12,20 

6 час 12,20 – 13,00 6 час 12,20 – 13,00 

междучасие 13,00 – 13,05   

7 час 13,05 – 13,45   
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 
    

 
   

  
  

  
  

 

 
 

 

       

 

  
      
  

          
 

  

  

 

 

 

 

 

Една баба от село разбрала, че в 
града хората са много любезни и 

отстъпват място в градския транспорт 

на възрастните жени. Решила да 

провери наистина ли е така. Отишла в 
града и се качила в един трамвай. 

Харесала си едно място и загледала 
упорито човека, който седял там – 

дано да стане и да й го отстъпи. Но 
той не ставал. Накрая бабата не 

издържала и му казала: 
- Стани бе, момче, виж колко съм 

стара, стани да седна! 
- Еее, бабо, има толкова свободни 

места, избери си друго. 
Но бабата много настоявала, затова 

накрая човекът станал и казал: 
- Добре, сядай. Обаче да караш 

внимателно! 

           
Две бълхи решили да отидат на кино. 
Едната попитала: 

-Пеша ли ще ходим или ще си хванем 
куче? 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


