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                          Приятелството 

 

   Скъпа приятелко, представи си, че си на море и се разхождаш по брега, където виж-

даш безброй песъчинки. Но и много мидени черупки в пясъка, нали? По-големи и по-

малки, черни и бели, шарени – всички красиви. Но си избираш и искаш да запазиш 

една от тях. Вземаш я в ръка, разглеждаш я, любуваш й се, а после случайно я изпус-

каш или намираш друга, още по-красива...... 

   Може би дотук нищо не разбра! Ще ти обясня! 

 Песъчинките са като милионите хора по света. Мидените черупчици, които събираме 

по морския бряг, са като приятелите. А онази, най-красива от всички мидена черупка, 

която избираме и пазим дълго, е като първият, най-добрият приятел. Но ти не винаги 

успяваш да запазиш приятелството си с него. Губиш го. После намираш друг. Или той 

теб заменя с някого.... Изгубената мидена черупка е намерена от някого и той я запаз-

ва за дълго.. 

    А сега си представи... Едно стъкло! Да, просто едно голямо, прозрачно стъкло. От 

едната му страна стоиш ти, а от другата най-добрият ти приятел. Ако приятелството 

ви е истинско, ако сте предани един на друг, ще счупите стъклото, за да бъдете заедно 

и нищо да не ви дели, пречки помежду ви да няма. Ако пък някой от вас се отдръпне.. 

Тогава...Другият започва да вижда в стъклото себе си. Прозрачното стъкло се превръ-

ща в огледало. Вместо с добър приятел, оставаш сам, със себе си. И самотен...А нуж-

дата от това, да бъдеш с някого, крещи в теб. Защото никой на света не бива да бъде 

сам и самотен.... 

   Да, може приятелят все някога да се върне, да те потърси отново, да счупи превър-

налото се в огледало стъкло...Но, като че ли е вече късно. Вие дори не се виждате, но 

стоите от двете страни на стъклото, чужди сте си...И всеки се чувства предаден, изос-

тавен, нещо в самия него се е пречупило и сърцето боли.. Остава ти само да простиш, 

за да продължиш напред... 

 Иска ми се да си ме разбрала правилно, скъпа приятелко.... 

 



 
Кристина Механджийс-
ка,  Ивайло Павлов - учени-

ци от втори клас  и  Александър 
Стаменов - ученик от трети 
клас , получиха грамоти  от Съю-
за на математиците в България 
за отлично  представяне в Со-
фийския математически турнир.  
 

Успехи 

За четвърта поредна година 54 ученици от 2. 

до 7. клас се включиха в  първия кръг на Националното 

състезание "Моята Родина".  Участниците бяха поздраве-

ни, а отличените 8 ученици получиха медалите си от ди-

ректора на училището г-жа  Яница Милева. 
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“Никола Нушев  от 

II  клас е награден със 

сертификат за отлично 

представяне в есенния 

международен турнир 

„Математика без грани-

ци”. Той спечели прес-

тижното второ място. 

   Пожелаваме му още 
много успехи в област-
та на математиката!  

 

На 19.01.2019г се проведе Общински кръг на олимпиадите  по 

Химия и опазване на околната среда и История и цивилиза-

ции.  

На 20.01.2019г се проведе общински кръг на олимпиадите  по 

Биология и здравно образование и География и икономика.  

Активно се включиха ученици от 5., 6. и 7. клас на 49. ОУ. По-

желаваме им успех и класиране за Областен кръг. 



 

 

Име, презиме, фамилия на ученика Клас 

Катрин Димитрова Димитрова VII 

Пламен Мартинов Горанов VII 

Аделина Николаева Алексиева VII 

Георги Христов Георгиев  VII 

Христо Людмилов Михайлов VII 

Евелин Светославова Спасова VII 

Габриела Иванова Кьосева VII 

Мирослав Тодоров Недев VII 

Яна Илийчова Илиева VII 

Николета Мирославова Павлова  VII 

Валентина Мирославова Николова VII 

Калоян Мирославов Димитров VII 

Екатерина Христова Христова VII 

Деница Николаева Маринова VII 

Ангел Петров Мадин VII 

София Евгениева Христова VII 

 

Отлични резултати от общин-
ски кръг на олимпиада по фи-
зика 11. януари 2019г. 

Име, презиме, фамилия на ученика Клас 

Михаил Димитров Андонов IV 

Лиа Радостинова Цанкова IV 

Боряна Атанасова Николова IV 

Виолета Ивайлова Велева VII 

Аделина Николаева Алексиева VII 

Яна Илийчова Илиева VII 

Екатерина Христова Христова VII 

 
Отлични резултати от общински 
кръг на олимпиада по Матема-
тика  15 декември 2018г. 



 

КЛАСИРАНИ  ЗА  ВТОРИ  КРЪГ  НА: 

ОЛИМПИАДАТА  ПО  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА 

Рая  Николова от  V „а” клас  и   

Виктория  Кирилова  от  V „в” клас 

Радостина  Дичева  от  VI „б” клас 

Огнян  Павлов  от  VII  „а”  клас 

НАЦИОНАЛНОТО  СЪСТЕЗАНИЕ            

 ПО  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА                  

  ЛЮБОСЛОВИЕ 

Марина  Христоскова от  V „а” клас 

Виктория  Полибосян  от  V „а” клас 

Цветомира  Цветанова от  V „б” клас 

Виктория  Кирилова  от  V „в” клас 

Теодора  Андонова  от  V „г” клас 

Стефания  Велева  от  V „г” клас 

Дамян  Крумов  от  V „г” клас 

Михаела  Викторова  от  V „г” клас 

Богомил  Грозданов  от  V „е” клас 

Константин  Костов  от  V „е” клас 

Далия  Димитрова  от  VI „а” клас 

Гергана  Михова  от  VI „а” клас 

Виктория Попова  от  VI „а” клас 

Радостина  Дичева  от  VI  „б” клас 

Дарина  Гервазова  от  VI  „б” клас 

Благовеста  Трифонова  от  VI  „б” клас 

Огнян  Павлов  от  VII  „а”  клас 

Биляна  Маврикова  от  VII  „а”  клас 

Максим Евгениев Тонгов от Vг клас 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ 
 

Коледните благотво-
рителни концерти са тради-
ция в 49.ОУ „Бенито Хуарес“ . 

Учениците от всички класове 
впечатлиха публиката с музи-
калните си умения, с  отлична-
та си актьорска игра, а  залата 

се олюля от народните танци, 
изпълнени от малките и голе-
мите танцьори на  нашето 
училище. 



 

 

 

 

 

Учениците от 7.в клас от 49. ОУ “Бенито Хуарес”в 

края на 2018г. зарадваха с коледни подаръци деца от 

хемоонкологичната клиника към УМБАЛ “ Царица 

И оана”. Тяхната инициатива беше подкрепена и от 

техни преподаватели. 

На 21.12. 2018г. децата  от 7в. клас, придружени от 

класния си ръководител, занесоха своите подаръци 

на всички деца в клиниката. 
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Проекти на природни забе-

лежителности на  ученици  

от 5. и 6. класове  по Геогра-

фия и икономика. 

Проекти на тема “Как праз-

нуват Коледа по света „  из-

готвиха учениците от пети-

те класове за часа по анг-

лии ски език. 
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 ИЗКУСТВО  
 

 
Рисунки от Коледната благотворител-

на изложба. Благодарим на всички учени-
ци, учители и родители с топли и големи 

сърца, които дариха своите идеи и твор-

чески потенциал, за да се реализира този 

огромен и оригинален благотворителен 

базар за деца в нужда!  
Бъдете добри ! 


