
 

 
                     

                                                                                              

                                                                    

 

Весели и неусетни,  
свършиха се дните летни.  
Днес училищният праг  
тръпне и очаква пак.  
Идат, ето ги децата! 
Разтуптени са сърцата.  
Eква радостна гълчава 
и школото оживява,  
сепнато от унес сякаш.  
Най-накрая ги дочака!  
Под накичен вход с венец 
звънва школският звънец.  
Нека е благословен 
Първият учебен ден!  

Вълнение, радост, гордост. Страхове, напрежение, стрес, 

очаквания. Първият учебен ден е свързан с много емоции 

както за самите деца, така и за техните родители и 

учители. Този ден събира в едно безгрижието на 

младостта и опита на мъдростта. Особено специални в 

този ден са първолаците, които за първи път прекрачват 

прага на училището. Това е значителна промяна в живота 

на 7-годишните малчугани. Сега вече от тях се очаква да 

спазват определен ред и дисциплина, да бъдат отговорни 

и да се адаптират към новата среда и задачи.  

Тази  година е от особена важност и за учениците от 

седми и осми клас, които заедно ще завършат основното 

си образование. Пред седмокласниците стои 

предизвикателството  да се справят успешно с тестовете 

от външното оценяване по български език и литература и 

по математика в края на годината. 

На всички ученици желаем спорна и успешна учебна 

година! Нека бъдем толерантни, отговорни и 

самокритични и заедно да превърнем нашето училище в 

дом на знанието и приятелството. 

                                                     Учителският колектив 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Спорна и 

успешна учебна 

година!  

- стр.1 

 Исторически 

акценти – Съедине-

нието и Независи-

мостта на България 

– стр.2 

 Есен в гората – 

лично творчество  

- стр.2 

 Това ви 

интересува: 

- ваканции; 

- изпити; 

- консултации; 

 Забавни минути  

– стр.4 



 

 
 

 
Съединението на Източна Румелия с 

Княжество България се извършва на 6 

септември 1885 година. То е 

координирано от Българския таен 

централен революционен комитет 

(БТЦРК). Съединението се извършва 

след бунтове в различни градове на 

Източна Румелия, последвани от 

военен преврат на 6 септември 1885, 

подкрепен от българския княз 

Александър I и ръководено от майор 

Данаил Николаев. През нощта срещу 

6 септември частите, командвани от 

Данаил Николаев, установяват 

контрол над града и отстраняват правителството и генерал губернатора Гаврил 

Кръстевич. Съставено е временно правителство начело с Георги Странски, което малко 

по-късно е заменено от Комисарството в Южна България, и е обявена обща мобилизация. 

След броени дни обаче Русия обявява своето недоволство, че акцията не е съгласувана с 

нея. Подкрепяна от Австро-Унгария, Сърбия на 2 ноември 1885 г. напада България. 

Започва Сръбско-българската война. След тридневни боеве край Сливница на 5-7 

ноември българите побеждават, а последвалият Букурещки договор от 19 февруари 1886 

г. възстановява довоенната граница със Сърбия. Победата на България във войната на 16 

ноември 1885 г. утвърждава голямото и дълго чакано дело. Съединението разкрива 

твърдото желание на българите да постигнат националното единство. Всички тези 

събития бяха насочени към обединението на българите, към тяхното присъединяване към 

майка България. Съединението на България даде урок на Великите сили, на държавите, 

които със своето влияние, с военната и икономическата си мощ определят хода на 

историческото развитие. И този урок е, че колкото и да са силни те Великите сили, те 

трябва да се съобразяват и с малките народи, които искат своята свобода, независимост и 

обединение. На 22 септември 1908 г. във Велико Търново с манифест княз Фердинанд 

обявява Независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните 

васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава 

начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите 

сили признават официално българската независимост, обявен за официален празник с 

решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. Дълго време значимостта на 

това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България - 

една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след 

петвековно османско владичество.  

 

  

 
 

 
 

 

 

 
  
 Елена Тодорова, IVб 

 стр. 2 

Тръгнала Мецана   иска да й докаже, 

за своята прехрана-   че е смел да й покаже. 

гъбки да събира,   Зайко дава пък уроци  

останки да обира,   за дългите високи скоци, 

на децата си да носи   иска малките си да научи, 

дето стъпват боси, боси.  че награда да получи. 

Вълчо пък Лиса гони  И така гората се развива- 

с мъже и акордеони –  пролет, лято, есен, зима 

 

 

 



 
 
 

 

Първи срок – 15.09.2016г. – 09.02.2017г. 
Втори срок –  09.02.2017г. – 31.05.2017.г /за 1-4 клас/ 

 

               - 15.06.2017г. /5-8 клас/ 

 

Есенна ваканция –      29.10 - 01.11.2016г. 
Коледна ваканция –   24.12.2016г. – 04.01.2017г. 

Зимна ваканция –       04.02.2017г. – 08.02.2017г. 

Пролетна ваканция – 08.04.2017г. – 17.04.2017г. 

 

Неучебни дни:  

 
19.05.2017г. – НВО по БЕЛ за 7кл. 

22.05.2017г. – НВО по Мат. за 7 кл. 

07.11.2016г.- неучебен ден след провеждане на  

         избори за Президент 

         14.11.2016г.- неучебен ден след провеждане на 
         втори тур на изборите за Президент 

  

НВО за 4 клас: 

 

Български език и литература- 10 май 2017г. 
Математика                    -12 май 2017г. 

Човекът и природата         - 15 май 2017г. 

Човекът и обществото        - 16 май 2017г. 

 

Консултации, прогимназиален етап: 
 

Вторник –Български език и литература - 5 клас и История и 

цивилизация- 5-8 клас 

Сряда – Математика, Физика, География, Френски език 

Четвъртък – Човекът и природата, Биология, Химия 

          Петък- Английски език, Български език – 6-8 клас 
 

Разписание на учебните часове: 

 
 понеделник, вторник, сряда, 

четвъртък, петък 

1 час 8:00 – 8:40 

междучасие 8:40 – 8:50 

2 час 8:50 – 9:30 

ГМ 9:30 – 9:50 

3 час 9:50 – 10:30 

междучасие 10:30 – 10:40 

4 час 10:40 – 11:20 

междучасие 11:20 – 11:30 

5 час 11:30 – 12:10 

междучасие 12:10 – 12:20 

6 час 12:20 – 13:00 

междучасие 13:00 – 13:10 

7 час 13:10 – 13:50 

стр.3 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

                           

 
     
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Първия учебен ден. Учителката обяснява 
на децата правилата. 
- Деца. Вие вече сте на училище. 
Ваканцията свърши. Трябва да седите 
тихо и кротко и ако искате нещо да 
попитате, просто вдигнете ръка. Иванчо 
протегнал ръка. 
- Да, Иванчо. Кажи. Какво има? 
- А-а, нищо! Просто проверявам, дали 
работи системата. 

           
Иванчо се оплаква: 
- Написаха ми двойка по литература… 
- Защо? 
- Не знам! На съчинението "Как 
прекарахте ваканцията", в духа на 
добрия тон, написах: "Благодаря, добре!" 

Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 


