
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

                                                                                    

 На 12 декември ученици, учители, родители имаха удоволствието да 
присъстват на финалния спектакъл на участниците в проекта „Децата на 

Първомай – равен старт за всички”. Няколко дни по-рано в актовата зала на 

първомайската гимназия бе подредена изложба с красивите произведения на 

децата от клуб „Майсторителница”, с ръководител Надя Димитрова. 
Посетителите се насладиха на изящна стъклопис, живописно украсена 

керамика, оригинални глинени изделия, акварелни и 

маслени творби.  
В деня на шоуто нашите ученици се представиха 

чудесно. Под вещото ръководство на Магдалена 

Иванова и Гинка Иванова актьорите забавляваха 
публиката с талантливото си представяне в пиесите 

„Лъвът и петлето”, „Великанската риба”, „Добрите 

стопани”, „Четирите сестрички” и „Криворазбраната 

цивилизация”. Танцьорките от клуб „Мажоретен 
състав” с ръководител Елисавета Николова 

повдигнаха настроението с танците си. Още повече 

свежест внесоха с изпълненията си учениците от клуб 
„Песни и танци на народите” с ръководител 

Димитрина Александрова. Като награда за участието 

и доброто си представяне клубовете получиха по една 
вкусна торта, а ръководителите – сертификати.   
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Под мотото „Днес ние се 

състезаваме, по-точно се забавляваме” 

се проведе състезание, в което 

участваха членовете на Клуба по 

Проекта „Децата на Първомай – равен 

старт за всички”. Присъстваха ученици и 

учители. Участниците бяха разделени на 

два отбора – „Вихър” и „Ракета” с 

пожеланието мисълта им да е бърза 

като вихър и ракета. Група от отбора 

решаваше тест с логически задачи, а 

останалите участници подреждаха 

пъзели с различна трудност. Всички 

участници се увериха за пореден път, че математиката е интересна и не много лесна. И 

още – че може да бъде забавна за всеки, който мисли в правилната посока. Отборите 

получиха индивидуални и отборни награди. Директорът на училището г-жа Петкова 

подари на всеки участник игра за развиване на логическото мислене. Всички участници 

изразиха мнение, че работата в Клуб „Да мислиш е забавно” наистина е била забавна за 
тях.                                                        

                                                                                     Ръководител на Клуба: Таня Стоянова 

 

 
 

С приближаването на Коледа, както всяка година, се повишават настроението и 

вълненията на 

учениците, а и на 

учителите, от 

приближаващите 

празници и ва-

канционни дни. В 

нашето училище 

по традиция се 

проведоха кон-

курси за най-

добра рисунка, 

картичка, сур-

вачка и пита. 

Победители тази година са: Евгени Георгиев, Вероника Кунчева, Нено Кунев, Петър 

Делчев, Анастасия Димитрова, Виктория Иванова, Мирослава Панева, Десислава 

Николаева, Елена Тодорова от начален етап и  Живко Желев, Нели Генова, Деница 

Страхилова, Йорданка Миткова и Пламена Танева от прогимназията.  

В последния учебен ден на 2013 година децата се забавляваха на организираните 

по класове партита, гарнирани с почерпка, томболи, размяна на подаръци и танци. 

Проведе се и общоучилищно празненство, на което се изявиха участниците в СИП 

„Вокална група” и СИП „Религия”, както и талантливите актьори, певци и танцьори по 

проекта „Децата на Първомай – равен старт за всички”. 
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Рождество Христово е най-светлият християнски празник. В последните години, 
покрай блясъка на модерната Коледа в градовете, мнозина са забравили онази 
автентична Коледа, която все още живее в българското село и пази изконните 
традиции на празника. Точно тези обичаи и традиции искахме да представим с 
учениците от Първа ПИГ на нашето тържество „ Коледа е”, на което поканихме 
родители и близки на децата. 

Бяхме на гости на едно семейство на село. Стопаните бяха подредили трапезата 
само с постни ястия. Учениците научиха защо гозбите на Бъдни вечер трябва да 
са 7, 9 или 12, какво представлява обредният хляб, защо украсяваме елха. 
В полунощ се чуха коледарски песни. Коледари, облечени в народни носии, с 
дрянови криваци в ръце благославяха семейството. Стопанката ги дари богато с 
краваи и 

плодове. 
Не забравихме и 
обичая Сурва. 
Сурвакари, с 
красиви дрянови 
сурвачки, сурва-

каха стопаните и 
наричаха за 
здраве и берекет. 
Накрая всички си 
пожелахме: 

Здрава, здрава 
годинчица, да 
сме здрави до-
година, догоди-
на, до амина. 
В часовете за 

занимания по 
интереси с 
първокласниците 
изработихме  картички, които представихме на Коледния ни базар. 
                                                                                                       Лина Генова 
 

 
 
 
 
 
През новата учебна година продължава участието на нашето училище по 

проекта  „Подобряване качеството на образованието в средните  училища чрез 
въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. 
     На няколко етапа пристигнаха поръчаните материали по проекта. Учениците 
се радват на получените джаги, образователни игри, дюшеци. В часовете за 
занимания по интереси те с желание работят с цветната хартия, пластилина, 
боичките и блокчетата, също получени по проекта. В стаята за отдих децата 

могат спокойно да редят пъзели, мозайка, да играят със строителите, да гледат 
филми на DVD или просто да се отпуснат на килима. Имайки предвид, че 
учениците са в училище от сутринта, особено малките, на тях им се осигурява 
време за игри и релаксация, честа смяна и разнообразие на дейностите. 
                                               Жанета Желева 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 
    

 
   

  
 

  
  

 

 
 

 

       

 

  
      
  

          
 

  

  

 

 

 

 

 

Загубил се един човек в пустинята. 
Тръгнал безцелно, с надеждата да се 

спаси. С времето ожаднявал все 

повече и силите го напускали, а 

спасение не се виждало. Един ден, 
влачейки се, видял пред себе си 

малък оазис. Разтъркал очи, ощипал 
се, уверил се, че не е мираж и 

всичките му сили се върнали. Тъкмо 
да се затича и видял, до оазиса 

драконче. Ами сега? Потъркал ръце 
решително и си казал:"Ще се бия, ще 

се боря, но вода ще пия!" Засилил се 
и налетял на бой на живот и смърт, а 

дракончето сащисано взело да се 
отбранява и да моли: "Чакай бе, 

човек! Спри бе! Чакай! ..." Спрял за 
малко човекът и му изкрещял:"Ще се 

бия, ще се боря, но вода ще пия!", а 

дракончето казало: "Че пий, какво се 

биеш?!" 

           
Два охлюва ограбили костенурката, 
при разпита полицаят я питал: Как 

стана, видяхте ли накъде избягаха 
престъпниците, а костенурката 

отвърнала: 
  - Не знам, всичко стана толкова 

бързо. 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

С У Д О К У 

 

Попълни празните квадратчета така, че 

във всеки ред, колона и вътрешно поле 

да се съдържат цифрите от 1 до 9. 


