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ТВОРЧЕСТВО 
Ако имах вълшебната лампа на Аладин… 

Ако имах вълшебната лампа на Аладин, щях да раз-
давам от магията си на всички, да радвам децата, да пома-
гам на възрастните. Щях да даря всички с любов и приятелст-
во и да покажа на света, че има и друг начин – с добро. Щях 
да накарам камбаните празнично да бият, децата непрестан-
но да се смеят и птичките все така красиво да пеят. Но само 
аз ли съм способна на тези чудеса? 

Вълшебната лампа на Аладин не е само в мен, тя е 
във всички. Това е светлината, която кара тъмнината да из-
чезне. Тя прави човека щастлив, колкото и ядосан да е той, 
кара го да се смее, колкото и да му се плаче, и да обича тол-
кова, колкото никога не е мразил. Тя е душата. Душата, която 
никой не познава, но всеки усеща. 

 

Ден на лъжата 

 

 Първи април е свързан с различни суеверия. Пример за това е, че ако искаме да 

имаме късмет, трябва поне веднъж да успеем да излъжем и нас да ни излъжат на 01.04.  

 Празникът е на особена почит в "столицата на хумора" – град Габрово. Именно на 

01.04.1972г.  отваря врати Домът на хумора и сатирата в града. 

 В Шотландия денят на шегата се празнува две денонощия. През втория ден от ше-

гаджийския празник по гърбовете на хората се закачат иронични надписи. 

 В Англия на 01.04. от полунощ до обед в 12 часа  всеки може да се шегува, надсми-

ва, да разиграва своите приятели и познати. Този , който се хване на шегите, бива посре-

щан с викове и смях. 

 В Германия и Австрия се смята, че 01.04. е "нещастен ден" и родените през него 

нямат късмет. 

 Във Финландия деня на шегата и лъжата е сравнително нов обичай. Старият обичай 

на тази дата е свързан със селски поверия от тези земи. Децата били изпращани да изпъл-

няват шеговити поръчения по време на извършване на сериозна работа. 

 

 



    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Биляна  Маврикова, 

   7.а клас 

Творчество 
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“Пролетта – наи -красивият сезон в годината 

 

"Пук!" – поредната пролетна пъпка на старото 

ябълково дърво се разпуква. Сега нежните му 

розови цветове изпълват въздуха със сладък 

аромат.  Едно кафеникаво врабче каца на наи -

тънката веи ка на черешата и с любопитство 

оглежда бялата и  премяна. Какво е това? Кло-

ните и   сякаш още са облечени в зимната си 

одежда, а ухаят така неустоимо!   

Зелени стръкчета трева пробиват черната зе-

мя и като че ли растат с минути. Ето там ня-

колко кокиченца поклащат белите си камбан-

ки. Жълто-оранжевият минзухар вири връх-

чета към слънцето в опит да настигне по ви-

сочина лилавия зюмбюл. В сянката на къщата 

виолетовият кукуряк си шушука нещо с жъл-

тата иглика. Какво се случва? Кои  идва? 

Реката, напълнила корито с бистри води от 

стопилия се наскоро сняг, тича покраи  гради-

ната и шумно се вълнува от обагрената в све-

жи цветове картина. Врабчето започва да пър-

ха с крилца и весело да чурулика, а в отговор 

на песента му рои  другарчета в миг отрупват 

порозовелите клони на прасковата и бадема. 

Звучните им гласчета играят между цветове-

те на дърветата. "Про-лет, про-лет, про-лет!" 

Кои  друг сезон оглася с такава весела песен 

земята! Кои  друг я облича в такива нежни 

цветове! 

 



 
,,Любословие”  
 Втори  кръг 
27. 02.2019г.  
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Блестящо  представяне  на  вто-
ри  кръг  на  Националното  състеза-
ние по  български  език  и  литерату-
ра  "Любословие"  за  ученици-
те  на  М.Златанова.  Първо  мяс-
то  делят  Биляна  Маврикова  и   
Огнян  Павлов  от  7.а клас.  
 
 
 

Име, фамилия бр. точки клас 

Богомил Грозданов 41т. 5 кл. 

Виктория Кирилова 38т. 5 кл. 

Виктория Полибосян  37т. 5 кл. 

Дамян Крумов 41т. 5 кл. 

Константин Костов 37т. 5 кл. 

Максим Тонгов 24т. 5 кл. 

Марина Христоскова  30т. 5 кл. 

Михаела Викторова 42т. 5 кл. 

Стефания Велева 37т. 5 кл. 

Теодора Андонова 32т. 5 кл. 

Цветомира Цветанова 41т. 5 кл. 

 Радостина Дичева  35т 6  кл. 

 Благовеста Трифонова  38т. 6 кл. 

 Виктория Попова  31т 6 кл. 

Гергана Михова  41т. 6 кл. 

Далия Димитрова  43т. 6 кл. 

Дарина Тервазова  38т. 6 кл. 

Биляна Маврикова 47т. 7кл. 

Огнян Павлов 47т. 7кл. 

Успехи 
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Носителите на златни медали са: Антон Станков от Vклас, 

Благовеста Трифонова, Дарина, Гервазова и Димитър Ива-

нов от VIклас и Яна Илиева от VIIклас. Честито на всички 

ученици! Гордеем се с вас!  

 Най-малките медалисти от I е клас получиха тър-

жествено от директора на 49. ОУ "Бенито Хуарес" - Яни-

ца Милева, медалите и сертификатите от Националното 

състезание "Моята Родина"! Йоана Петрова, Алберто 

Макавеев и Стоян Ангелов - златен медал и Георги Ми-

тов и Петър Антов - бронзов медал.  

Браво, деца!  
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УЧИЛИЩЕН  
ЖИВОТ 

 
 
 
 

Прекрасни, талантливи ученици празнуват патрон-

ния празник на своето училище в първият ден на пролет-

та! Разцъфваи те в талантите си, скъпи деца, бъдете дръз-

новени, с лекота покоряваи те върховете в живота си! 

Нашето училище отпразнува 

своя патронен празник с пореди-

ца от инициативи и богата прог-

рама.  В училищния двор се про-

веде конкурс за рисунка на отк-

рито, а спортните игрища  и 

плувният басеи н бяха пълни с 

деца, които демонстрираха за-

видна пъргавина, техника и пре-

цизност. Ученици от 3. д    клас 

писаха с вдъхновение и обич съ-

чинения и стихотворения, посве-

тени на училището. 

  В Актовата зала на училище-

то  се проведе празничен кон-

церт с участието на възпитаници 

от различни класове. Директо-

рът, г-жа Милева, връчи грамоти 

на талантливи  ученици, които 

са носители на  отличия и меда-

ли в областта на науката и   прес-

тижни състезания и фестивали. 



.  
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  С множество инициативи нашите ученици отдадо-
ха почит към една от най-силните и борбени лич-
ности в българската история – Васил Левски. 
  Във фоайето на втория етаж бе подредена излож-
ба. 
  Учениците от 5. клас положиха цветя  и сведоха 
глави в минута мълчание пред паметника на Апос-
тола.  
  Наследниците на Васил Левски от III "б" и "д" клас 
отдадоха заслужена  почит. 
   

Училищен живот 
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Въпрос: Какво означава фенфикшън?  

Отговор: Фенфишъните са различни по дължина исто-

рии, които могат да бъдат във всеки един жанр. Авто-

рите са най- обикновени хора, най-често ученици. Глав-

ните герои могат да бъдат измислени, но и реално съ-

ществуващи хора, с придадени от автора различни ка-

чества.  

Въпрос: Какво мислиш за фенфикшъните? 

Отговор: На мен ми помагат като ги чета. Имам пред-

вид, че после започвам да чета по-гладко и по-бързо. 

Като чета нещо друго не заеквам и не се запъвам толко-

ва, а започвам да го схващам по-бързо. 

Ако фенфиковете са измислени от човек от друга стра-

на, то аз мога да науча нови неща за нея. 

Въпрос: Какво представляват техните танци? 

Отговор: Танците им са много разнообразни и интерес-

ни. Всяка една хореография е различна и понякога сим-

волизира нещо.  

Въпрос: Какво мислиш за танците? 

Отговор: Много ми харесват заради разнообразието си. 

На мен  ми помагат да се отпусна. Така напрежението 

си отива и вече няма толкова много стрес. Те ми пома-

гат да забравям някои проблеми. 

Въпрос: Кои са ти любими? 

Отговор: Peek a boo, fake love, idol и още много други. 

Танците им са невероятни! 

 

Дарина Гервазова и Благовеста Трифонова от 6 "в"   

 

ИЗКУСТВО  
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ИЗКУСТВО  
Нашето училище отпраз-

нува своя патронен празник 

с поредица от инициативи и 

богата програма.  В Актовата 

зала на училището  се прове-

де празничен концерт с учас-

тието на възпитаници от раз-

лични класове. Директорът,  

г-жа Милева, връчи гра-

моти на талантли-

ви  ученици, които са носите-

ли на  отличия и медали в 

областта на науката и   прес-

тижни състезания и фестива-

ли.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Лична награда 
на председателя 

на ННЕК -  
ЮНЕСКО 
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ИЗКУСТВО  
Пролетно вдъхновение  
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СПОРТНА СЛАВА 


