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 Посрещането на Коледа и Нова година е сред любимите преживявания за всеки от 
нас. Празничният дух изпълва домовете, а и училището още в началото на декември. Всички 
деца украсиха класните си стаи с гирлянди, играчки и снежинки. Грейнаха и коледни елхи. 
По-малките изпратиха писма на Дядо Коледа с желаните подаръци. Изработиха се красиви 
коледни картички и сурвачки. Даровитите художници претвориха идеите си с четки и бои. 
Най-добрите произведения участваха в традиционните конкурси за най-оригинални 
рисунки, картички, сурвачки и пити.  
Най-дългоочакван естествено бе последният учебен ден – 23 декември. Празничното 
настроение обхвана ученици и учители още от сутринта. Изпратихме 2014 година с весел 
училищен купон. Учениците от начален етап получиха коледни торбички с лакомства и 
награди от томболи, които проведоха в класните си стаи. По-големите батковци и каки също 
отбелязаха края на годината с подобаваща почерпка и веселба. В някои класове децата си 

разменяха подаръци.  
В 11 часа тържеството продължи във физкултурния салон. 
Учениците от СИП „Религия” представиха кратка програма, 
посветена на Рождество Христово, прозвучаха и няколко 
коледни песни в изпълнение на наши ученици.  
Госпожа Димитрова връчи награди на заелите призови места в 
коледните конкурси. В отделните категории първите места 
заеха: от начален етап- Иван Василев от IIIб клас – сурвачка, 
Вероника Кунчева от IV клас – пита, Константин Василев от 
IIIа клас – рисунка; от прогимназиален етап: Виктория Иванова 
от V клас и Живко Желев от VI клас – рисунки. Всички 
участници получиха поощрителни награди. 
По-нататък купонът се развихри в забавни игри и щури танци. 
Под звуците на популярни и обичани хитове, малки и големи 
разкършиха тела. Дискотеката продължи до един часа, когато 
всички доволни се гмурнаха в дълбините на ваканцията. 
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Христо Ботев живя само 28 години, работи по-малко от едно десетилетие, а успя да напише 
безсмъртна  поезия, която го нарежда сред световните гении. Изпълнявайки големия си 

патриотичен дълг, той единствен в онези отдалечени години дръзна не само да мечтае, но и 
да чертае планове за национално и за социално освобождение на родината си и на 
човечеството.  
    Този легендарен живот завърши с легендарна смърт, за 
каквато той мечтаеше и каквато си предрече в своите 
стихотворения. Ботев ни пленява със своето шумно и 
предизвикателно присъствие на историческата 

арена.  Възвесил глава над околните, романтично 
развихрен, понякога скандален, той предизвиква 
възхищение и любов сред едни, смут и уплаха сред други. 
От цялото поведение на Ботев, от стиховете и статиите 
му, от делата му лъха самочувствие и съзнание за 

голямата мисия, с която го е натоварила историята: „Аз 
ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан, а 

главата си на бомба, пък ще изляза на борба със 
стихиите…” 
    Ботев има щастие да живее неразделен от мислите и 
чувствата на всяко ново поколение български читатели. Годините, десетилетията си минават, 
а Ботев си остава вечно млад. Като творец Ботев е удивително устойчив срещу безмилостната 
ерозия на времето. Той винаги е поразявал със своето категорично присъствие като 

съвременник на всяко следващо поколение. Поклон пред гениалния творец, неукротимия 
борец и дръзкия мечтателна нашето Възраждане. 
        Тази година нашето училище отбеляза годишнината с две кратки програми, изнесени  от 
учениците, посещаващи СИП” Художествено слово” и учениците от 4 клас. 
 
 
 
 
 

 Търсачката Google е най-популярният сайт в света. На второ място е 

социалната мрежа Facebook. 

 Учениците прекарват средно 6 пъти повече време в Интернет, отколкото в 

писане на домашни. 

 69% от децата между 2 и 5 години могат да използват мишка и само 11% от 

тях могат сами да си завържат обувките. 

 Първите бонбони са се появили в Египет. Тъй като захарта по онова време не 

била известна, вместо нея използвали фурми и мед. Най-голямата кутия 

бонбони била създадена от компанията Мастър Фуд и съдържала 800 

килограма бонбони. 

 Най-големият бонбон е висок 1.68 метра и е тежал 633 килограма. Той е 

представлявал желирано мече. 

 Сънят на охлюва може да продължи до 3 години. 

 Walt Disney, създателя на Мики Маус, се страхувал от мишки. 

 Венера е единствената планета въртяща се обратно на часовниковата страна. 

 Човекът има по-малко мускули отколкото гъсеницата. 

 Когато европейците отишли в Австралия, попитали местните аборигени: 

„Какво е това странно, скачащо животно?”. Те отговорили: „Кенгуру.”, което 

означава „Не разбирам.” 

 Ноктите на ръцете растът 5 пъти по-бързо от тези на краката. 

 Едното око на делфините е отворено докато те спят. 

 1 милион долара в стодоларови банкноти тежат точно 10 килограма. 

 Езикът на синия кит тежи почти колкото цял слон. 

 Китайците са първият народ започнал да използва тоалетна хартия. 

 Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му. 

 Леонардо да Винчи е изобретил ножицата. 

http://www.edna.bg/zdravoslovno/hrani/vreme-za-furmi-4629784
http://www.edna.bg/kak-da/kak-da-si-napravim-sladki-mecheta-4635398
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  Дали 2015 ще бъде годината, в която 

ще срещнете голямата си любов, или 

именно ще ви донесе изход от връзка, 

която ви изтощава. Това разкриват в 

аванс прогнозите на френски 

астролози, направени за всяка зодия 

според планетите, които ще я 

управляват през тази година. Вижте 

дали ви е време за нова мимолетна  или 

сериозна връзка.  
     Новата 2015 година за Овен започва с 

безоблачно щастие, любов и хармония. 

Отношенията ще бъдат изпълнени с 

нежност, разбиране и невероятна идилия. 

Но през пролетните месеци тези мигове могат да бъдат разрушени. 

Отношенията може да се изпълнят с безсилие и раздразнителност един от друг. 

Но не се разстройвайте. Разнообразявайте живота си, който вече е станал рутина, 

с нови хобита. 

           По отношение на любовта новата 2015 г. ще започне с трудности за 

Телеца. Най-изгодното, което можете да направите за връзката си, е временно 

да си почините един от друг. Самотният Телец през януари може да се радва, 

защото звездите предричат съдбовна среща. Зимният период ще ви подари още 

повече енергия и жизненост, които ще обединят и без това вече силната връзка 

на обвързаните.  

          Като се започне от януари, Близнаците цяла година ще бъдат в отлично 

настроение. Именно сега хороскопът им предсказва радост, нежност и любов в 

отношенията с партньора си..  Зимата отново ще бъдете изправени пред 

трудности, които могат драматично да повлияят на вашите взаимоотношения. 

Голяма е вероятността от раздяла. 

              От началото на 2015 г. Ракът ще се потопи в буря от емоции и 

романтика. Обръщате се към половинката си с нови очи, с чувства, които ви 

поглъщат с още по-голяма сила. Към юни вашето спокойствие ще бъде 

нарушено от някои трудности. Ако партньорът ви е скъп, то вие с лекота 

преминавате теста и ще се възвърне уютното гнездо. 

             По отношение на романтичните отношение новата 2015 г. ще донесе на 

Лъва най-разнообразни моменти - както напрегнати, така и радостни. 

Необвързаният Лъв с неохота ще приеме нови запознанства.  Самотният Лъв 

трябва да очаква много неочаквани срещи, които биха могли да ескалират в една 

дълга и сериозна връзка. 

           За Девите, които все още не са намерили партньор в живота, през 

първата половина на годината не се прогнозират промени. 
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- Огледалце, огледалце на стената, 

кажи ми на кой най миришат 
краката? 

- Ти, царице, си неповторима. С 

един чорап убиваш трима. Но на 

джуджето от гората, тъй 

миришат му краката, че посред 

лято окапват листата! 

           
Ако видите един зад друг черна 
мишка, черна котка, черно куче и 
черно внуче, значи дядото е 

издърпал не ряпата, а кабел с 
високо напрежение.  
 

  

 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

Попълнете думите отвесно и в 
оцветения хоризонтален ред ще 
получите името на български поет и 

революционер, патрон на нашето 
училище. 

 
1. Сладко кристаловидно вещество. 
2. Български княз, наложил 

християнството. 
3. Костилков плод.                                                                                                        
4. Американска филмова компания. 
5. Дребно животно, често отглеждано 
като домашен любимец.                                                                                               
6. Математическо понятие. 
7. Машина, програмирана да извършва 

определени действия. 
8. Голяма фиба за коса. 
9. Голяма неотровна змия. 

10. Хранителен режим, включващ 
определени храни. 

11.Човек, който преследва дивеч. 
 


