
Тиха  нощ  навън  е . 

Сипе се сняг  на парцали, 

хората вече заспали. 

 

Раждането светло  е 

на Божият син, 

защото Той е един. 

 

Децата легнали нетърпе-

ливи, 

 ще се събудят всички  иг-

риви                                                                                             

 с подаръци отново щаст-

ливи. 

Брой XII-I 2020г. 

 

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

„Словото“ 

християнски празници. 

   Концертът бе предшестван от 

базар с ръчно изработени сур-

вачки, картички, коледни укра-

си, сувенири и лакомства.  

Ко-

ледният благотворите-

лен концерт събра ученици, ро-

дители и учители в aктовата 

зала на 49. ОУ “Бенито Хуа-

рес“ в навечерието на светлите 

2020 
ЯНУАРИ 

 

Ния Недева– 7д клас 

БЪДНИ ВЕЧЕР Е 



щастие и ден без любов 

и благодарност. Ако пре-

ди е било по-важно това, 

че всички ще се съберем 

заедно на масата и в духа 

на коледната нощ ще от-

празнуваме Рождество 

Христово, то сега ни за-

доволява това, което ще 

получим. Е, ако живеем в 

такъв свят, то представе-

те си докъде сме стигна-

ли! 

          На Рождество 

Христово Бог подарява 

най- ценните подаръци: 

вярата, надеждата и лю-

бовта. От нас зависи да-

ли ще ги приемем с бла-

годарност, или ще ги от-

кажем с недоволство. 

                                                                                                   

                                                     
Рождество Христово се 

възприема като най-

светлия, най обичания и 

почитан религиозен праз-

ник. Благодарение на свя-

ти като него празници, 

ние съхраняваме нашите 

традиции и култура, пом-

ним славни истории и 

лeгенди. 

          За хората преди 

празниците са били от го-

ляма важност. Те строго 

са спазвали традициите с 

надеждата предсказание-

то да се сбъдне, за да мо-

же да се сложи край на 

мъките и страданията им, 

за да може душите им 

да се извисят и да се 

слеят в едно. За да ста-

не животът им по-лек, 

обичта им по-силна и 

душата им по-чиста. 

Изпълнявали са ритуа-

ли, защото трябва да 

помним и почитаме си-

лата на своите празни-

ци. 

          За съжаление, 

днес ние сме забравили 

смисъла на Коледа. Не 

познаваме силата на 

празничните обреди и 

не ценим радостта от 

стореното ни добро. 

Празникът се превърна 

в ден без чувства и 

емоции, ден без смях и 

Гергана           7а клас                                                                                                                                                                                                                       

 

КОЛЕДА 
Казват, че на Коледа се случват 

чудеса, 

а душата се изпълва цяла в свет-

лина. 

Тогава сякаш ставаме различни, 

по-ведри, по-усмихнати и по-

малко критични. 

 Мисля, че вълшебството живее 

в нас. 

То е в душите ни, дори сега и в 

този час. 

Вън искрят светлините и блещу-

кат елхите! 

Радост е безкрай, 

градът по Коледа е рай! 

Светъл и тържествен е момен-

тът. 

Без тълпи градът излъчва чар. 

Той по празник опустява. 

Стихнал е под падащия сняг 

и тогава го обикалям пак!  

КОЛЕДА ПРЕДИ И СЕГА 

 

Далия Димитрова   7а клас 

ТВОРЧЕСТВО 



Семейство Тролчови 

 

Боряна Николова 5а клас  

  
Имало едно 
време едно 
семейство 
тролчета. 
Татко Трол, 
мама Трол, 
Корки и мал-
ките близнач-
ки Ана и 

Яна. 
 Те си живели щастливо, докато 
един ден дошъл един човек и отсякъл 
дървото, в което живели. 
 Семейството тръгнало да си 
търси нов дом. Вървели, вървели до-
като се стъмнило и стигнали до едно 
на пръв поглед обикновено дърво. То 
се намирало на кръстопът. Те преспа-
ли под дървото, а на сутринта щом се 
събудили станало чудо. Дървото про-
говорило: 
  - Аз съм дървото на желанията. 
Който ме събуди от дълголетния ми 
сън, получава едно желание. 
Корки се учудил и казал: 
  - Здравей! Аз съм Корки, а това 
е моето семейство. Ние сме тролчета, 
ние те събудихме. 

- Добре тогава! Какво е Вашето 
желание? 

- Искаме да се върнем в дома 
си, който сега го няма. 

- Добре, но ще трябва да ми до-
несете жива вода от Родопа планина и 
вечен огън от дълбините на Черно мо-
ре. Едното се намира на единия път, 
другото на другия. Запомнете, ако не 
ми ги донесете до залез слънце, то 
Вашето желание няма да се изпълни. 
Сега тръгвайте!Корки тръгнал към 
Родопа планина, а татко Трол към 
Черно море. 

2020 
ЯНУАРИ 

По обяд Корки стигнал планината и 
започнал да се катери. Когато стигнал до 
върха, намерил един замък, в който била 
скрита тайна пещера, водеща към сърцето 
на планината. Когато тролчето намерило 
тайната пещера, влязло и започнало да се 
спуска навътре. 

То достигнало центъра на планина-
та. Там се намирали най-красивите водо-
пади пълни с жива вода. Корки се смаял 
когато видял всичко това. В центъра, къ-
дето всички водопади се събирали в едно 
малко езерце, имало стомна за жива вода. 
Корки я взел, гребнал малко вода и тръг-
нал да излиза по таен завъртян път, който 
му се струвал безкраен. 

През това 
време татко 
Трол стигнал до 
брега на Черно 
море, гмурнал се 
и открил една пещера. В края на пещерата 
нямало вода, а въздух. Точно там имало 
едно каменно сандъче, в което горял веч-
ният огън. Бащата го взел и изплувал на 
повърхността. 

Към залез слънце петимата се 
срещнали и се прегърнали. Ана казала: 

- Ако не дадем на дървото водата и 
огъня скоро, никога няма да се върнем у 
дома. Бързо! 

Корки и татко Трол отишли при 
дървото и рекли: 

- Ето желаните от Вас неща, госпо-
дин Дърво! 

- Много Ви благодаря, желанието 
Ви е изпълено, можете да се върнете у до-
ма! 

Семейство Тролчови се върнали у 
дома и заживели щастливо до края на 
дните си, а дървото отново заспало. 

ТВОРЧЕСТВО 



Излез напред момко. 

Царят го погледнал и казал: 

Опитах толкова много различ-
ни десерти, но само в твоя има-
ше нещо много сладко. Моля 
те, кажи ми каква е специална-
та съставка? 

Моята специална съставка Ва-
ше Височество е ЛЮБОВТА. 

Любовта ли? Как така?- учу-
дил се царят. 

Ако ми позволите, ще Ви раз-
кажа. 

Разбира се, заповядайте. 

Когато бях малък, родителите 
ми починаха твърде 
рано и бях поверен 
на грижите на баба. 
Нямахме много па-
ри, но винаги, кога-
то се чувствах тъжен 
или щастлив баба ми 
приготвяше лимонов 
сладкиш и разгова-
ряше часове наред с 
мен, за да ме накара 
да се почувствам по-

добре. Тогава се чудех как ви-
наги ми ставаше по-хубаво и 
дали нямаше някаква тайна в 
този сладкиш. Така и не успях 
да разбера. До днес, царю чес-
тити, когато вървях по пътя 
насам, се опитвах да отгатна 
съставката. Сетих се веднага 
щом видях красивата Ви дъще-
ря. Вълшебната съставка е ЛЮ-
БОВТА. 

Впечатляваща история,  млади 
момко. Благодарение на твоя 
лимонов пай с ЛЮБОВ , аз се 
излекувах. За благодарност ще 
ти дам дъщеря си. 

         Така  той се оженил за 
царската дъщеря  и всички за-
живели щастливо. 

                          Един ден 
царят на Захарното царство раз-
брал, че е тежко болен. Въпре-
ки своята болест, той знаел, че 
не може да си позволи да умре. 
Ако това се случело, на престо-
ла ще се изкачи неговият син и 
царството щяло да бъде унищо-
жено.  

Повикал най-добрите лекари 
от цялото царство. Те му каза-
ли, че единственият лек за бо-
лестта му е да изяде най-
вкусното нещо на този свят. 
Царят организирал  състезание 
за създаване на най-вкусното 
нещо. За награда той щял да 
даде дъщеря си. Всички сладка-
ри в царството се включили в 
изпитанието. Всеки един от тях 
искал да впечатли своя владе-
тел. Един направил великолеп-
ни бонбони с различни видове 
шоколад. Друг - чудна торта. 
Трети създал изцяло нов де-
серт, който царят не е опитвал 

до 

момента. 

           За участта на царя разб-
рало и едно бедно момче от 
друго царство. То се казвало 
Ричард. Наскоро момчето загу-
било най-близкия си човек - 
своята баба. Тя го отгледала от 
малък, защото останал сирак. 
Момчето решило да се включи 
в състезанието с  познатия от 
детството му лимонов сладкиш. 
Това била добре познатата ре-
цепта от баба му, която го връ-
щала към детството му. Негова-
та баба винаги му правела този 
сладкиш, когато той бил тъжен 
или неспокоен. 

           Ричард се захванал да 
прави сладкиша. Цялата нощ 
работил неуморно. На сутрин-
та, преди да тръгне към царст-
вото, решил да затвори очи за 
няколко минути, за да си почи-
не преди дългия път. Тогава 
неговата любима баба  се явила 

в съня му и  му казала: 

Скъпи Ричард, за да  приготвиш 
най-хубавия сладкиш трябва да до-
бавиш една вълшебна съставка. 
Тази съставка ще спаси царя. 

Но бабо, коя е тази съставка? 

Скъпи Ричард, не мога да ти я ка-
жа,  сам ще се досетиш коя е. 

       Тогава Ричард се събудил и 
тръгнал към царството. През цяло-
то време, докато вървял си мислел 
за вълшебната съставка. Щом прис-
тигнал в царството, поставил своя 
сладкиш до стотици други, но про-
дължавал да мисли коя е съставка-
та. Царят започнал да опитва слад-
кишите един по 
един. Но нищо 
не се променя-
ло и все още 
изглеждал бо-
лен. Всички 
стояли в залата 
и очаквали из-
целението на 
царя.  

Всеки един от 
присъстващите се надявал да спе-
чели неговият сладкиш. Само Ри-
чард през цялото време си мислил 
за вълшебната съставка и думите 
на баба му.  

В този момент влязла царската 
дъщеря. Тя била ослепителна. Ни-
кой не могъл да откъсне очи от нея. 
Всеки се надявал именно неговият 
десерт да е този, който ще излекува 
царя, за да може да се ожени за не-
говата дъщеря. Тогава Ричард се 
опомнил и си помислил: 

Основната съставка е Любовта. 
Баба беше права, че ще се сетя. 

В момента, в който Ричард се се-
тил, царят опитвал неговия лимо-
нен пай. Щом царят преглътнал 
парчето лимонов пай, той сякаш се 
превърнал в нов човек. Възвърнал 
руменината си и попитал:  

 Кой приготви този сладкиш? 

Аз – отвърнал Ричард. 

Владимир Шипочански от 5 "а" клас  

 
2020 

ЯНУАРИ 

ВЪЛШЕБНАТА СЪСТАВКА 

 

Владимир Шипочански  5а клас 

ТВОРЧЕСТВО 



За пета по-

редна го-

дина в 

49.ОУ в 

края на но-

ември се 

проведе 

първи кръг 

на Националното състезание "Моята 

Родина". Участие взеха 139 ученици от 

2. до 7. клас. Представянето на нашите 

ученици беше отлично. Децата спече-

лиха 33 медалa: 5 златни, 8 сребърни и 

20 бронзови. Всички получиха серти-

фикати за отлично представяне в състе-

занието. Медалите бяха връчени тър-

жествено от директора на училището 

Яница Милева. 

Носители на зла-

тен медал са: Ни-

кол Йорданова  - 

4 клас, Йоан Нау-

мов и Огняна  

Ненкова от 5 

клас, Мартин  Калинков  - 6 клас 

и Благовеста Трифонова - 7 клас.  

Сребърни медалисти:  Иван Це-

нев от 2 клас, Калина 

Апостолова, Кристина  

Механджийска и Теодор 

Костов от 3. 

клас, Катерина Петрова,  Стефан Кос-

тов  и Томислав  Георгиев от 4 клас, Рая  

Николова от 6. клас. 

Бронзови медалисти: Алексан-

дър Димов и Преслав Николов от 2. 

клас, Стефан Костадинов, Ивайло Ата-

насов, Ивана  Максимов, Ема  Луканова 

и Михаела Ристова от 3. клас, Алексан-

дър Стаменов, Димитър Стоянов, Геор-

ги Йорданов, Кристиана Димитрова, 

Валентин Кръстев, Кристиян Кръстев, 

Деница Недялкова, Катерина Ристова и 

Лора Димитрова от 4. клас, Симона Ев-

статиева – 5. клас, Константин Костов – 

6. клас, Далия Димитрова и Димитър 

Иванов от 7. клас. 

Мили деца, 

справихте се от-

лично! Благодарим 

на всички учители, 

които подготвиха 

учениците си за 

достойното им 

представяне! 

 

„Любословие“ 

 

 

 

2020 
ЯНУАРИ 

"Моята Родина" 

 

Национално състезание 

УСПЕХИ 

За поредна учебна година учениците от 

шести и седми клас се класираха за 

втори кръг на национално състезание 

по български език и литература, орга-

низирано от СФУ "Любословие".  



УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ 

"MasterChef" 

Празник в 49.ОУ“Бенито Хуарес“по случай 24 май 

 Учениците от третите класове се 
превърнаха  в шеф-готвачи и напра-
виха истинско кулинарно шоу. 
Всички показаха  нагледно как при-
готвянето на здравословни сандви-
чи може да бъде приятно занима-
ние. С предварително подбрани 
продукти, те с лекота превърнаха 
доматите в калинки, марулите в 
пролетни полянки, а обикновените 
филии хляб заприличаха на карти-
ни. Най-вкусната част бе накрая, 
когато децата се почерпиха с напра-
вените от тях шедьоври. 

Учениците от  4. д  клас тържествено 
отбелязаха годишнината от рождени-
ето на поета революционер Христо 
Ботев. В знак на признателност бяха 
припомнени по-важни дати и съби-
тия от живота му. 
Проведе се състезание по краснопис 
на негови стихотворения. Учениците 
слушаха и пяха любимата му песен 
„Излязла е бяла Рада“. 
Ботев съчетава думите с дела! 

4 клас 

Геометрични тела 



През последните години все повече се наблюдава 

проблемът с нездравословната комуникация в 

училище между децата. Ние в 49. ОУ отчитаме 

висока успеваемост в по отношение на възпита-

нието и обучението на младото поколение, като 

използваме иновативни техники и стратегии за 

успешното приобщаване на учениците в училищ-

ната общност и изискванията на съвременния 

свят, в който живеят децата. Усилията ни са насо-

чени към развиване на умения и трайни знания в 

децата, за да направим пътя им на личностно израстване плавен и продуктивен. 

Освен усвояването на задължителните знания по общообразователните предме-

ти за съответната възраст, ние насочва е съвместните си усилия към изгражда-

нето на морални принципи, толерантност, любов и подкрепа, необходими на 

подрастващата личност. Пътят не е лек и е изпълнен с редица предизвикателст-

ва. Децата прекарват достатъчно време в училище заедно, което е предпоставка 

за създаването както на приятелства и незабравими моменти за тях, така и на 

конфронтации и конфликти понякога между отделните деца. Ние знаем, че това 

е част от израстването на отделната личност. Eто защо създадохме един алтер-

нативен начин за справяне с някои от конфликтите в училище - клубове по 

медиaция. Понякога незначителни недоразумения могат да прераснат в съзър-

жане на негативни емоции и чувства в децата и пренебрегването на проблема да 

ескалира в конфликт, който да прерасне в агресия. Необходимо е децата да зна-

ят как да се справят в различни ситуации и да познават както собствените си 

емоции и чувства, така и тези на останалите около тях. В клубовете по медиа-

ция учениците от 5. до 7. клас се обучават как да бъдат полезни на своите съу-

ченици, както и на себе си, кои са най-честите поводи за неразбирателство и 

какво е необходимо да направят, за да се справят 

успешно с тях. Как могат да помогнат на свои 

приятели и кои конфликти са разрешими вътре в 

групата и за кои е необходима странична помощ. 

Инициативата е по идея на педагогическия съвет-

ник в 49. ОУ, който обучава децата как да бъдат 

полезни за себе и за другите в сложните човешки 

взаимоотношения.  

2020 
ЯНУАРИ 

МЕДИАЦИЯТА КАТО МЕТОД ЗА 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

 

 

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ 



Л ю б о п и т н о  з а  С л ъ н ц е т о  

Земята се движи около Слънцето 

в елипсовидна орбита.  

 

Слънцето съставлява около 99,86 

процента от общата маса на Слън-

чевата система. 

Диаметърът на Слънцето е над 

сто пъти по-голям от земния. 

Слънцето орбитира около центъ-

ра на галактиката Млечен път. 

За едно негово завъртане около га-

лактичния център са необходими 

около 250 милиона години. Орби-

талната скорост на Слънцето е око-

ло 225 километра в секунда. 

Смята се, че температурата на 

слънчевата повърхност е между 

5000 и 6000 градуса Целзий, дока-

то тази във вътрешността му дости-

га до 15 000 градуса Целзий.  

Американският телескоп Ди Кей Ай 

Ес Ти на Хавай получи най-

подробните и ясни снимки на по-

върхността на Слънцето 

 

Малки астрономи 

 

 

Учениците от 4. а клас представиха  своите модели на планети в 

атрактивен  проект, посветен на  Слънчевата система. Те показаха 

отлични познания при изучаването на планетите, изключително 

разнообразие на приложните си умения и използваните материали. За 

пореден път децата доказаха, че могат да учат, докато се забавляват. 

2020 
ЯНУАРИ 

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ 



 

Превърнали сме планетата и 

най-красивите ѝ кътчета в 

огромно сметище. Богинята 

майка на света – Еверест– 

издига се на 8848 метра над морското равнище. За пръв 

път е покорен през 1953 г. от сър  Едмънд Хилари.  

Островите Фи Фи– Тайланд-вдъхновяващо и красиво 

място, на което през 2000 г. е сниман филмът  „Плажът“ 

Плажът Кута– остров Бали– индонезийският архипелаг 

с повече от 17 хил. острова е вторият по големина за-

мърсител в света след Китай. 

Архипелагът Свалбард – сметище далеч на север – Норвегия, северно от Северния  

полярен кръг. 

ЛЮБОПИТНО 
Култови места зарина-

ти от буклуци 

Учениците от 3е клас на-

писаха приказки за Мъл-

чаливия великан на Бълга-

рия. Той е най-старото 

широколистно дърво у нас 

и се намира в село Гранит, 

в Горнотракийската низи-

на.  Децата разказаха за 

събития от нашата исто-

рия на които е бил свиде-

тел, за преживяванията на 

хората, които са отсядали 

под дебелата му сянка. 

Във всяка приказка прози-

ра личния свят на дете-

то,неговото въображение 

и не на последно място 

знанията и уменията му 

да създава писмен текст. 

Мълчаливият великан 

 

 



ЛЮБОПИТНО 
 

Знаете ли, че….. 

година на детето. 

Мравките винаги падат 

на дясната си страна, ко-

гато се напръскат със 

спрей. Леонардо да Вин-

чи е изобретил ножици-

те. 

Името Уенди е измисле-

но за книгата "Питър 

Пан". 

Жените мигат близо два 

пъти повече от мъжете. 

Комиксите с Доналд Дък са 

били забранени във Фин-

ландия, защото не носи га-

щи. 

Вероятността да бъдете 

убит от тапа от шампанско е 

по-голяма, отколкото от от-

ровен паяк. 

                            

от 6в клас  

 Хлебарките могат за жи-

веят 10 дни без глава, 

преди да умрат от глад. 

Охлювите могат да спят 

по три години 

 Всички полярни мечки 

са левичари. 

Бебетата се раждат без 

капачки на коленете. Те 

се развиват след втората 

2020 
ЯНУАРИ 

Пожарите в Авст-

ралия през последния 

месец са огромна траге-

дия, отнела живота на 

много хора и опустошила 

огромни територии с це-

лия им растителен и жи-

вотински свят. Въпреки 

това, пожарите са напъл-

но нормално, дори жиз-

неноважно събитие за 

горите там. Колкото и 

разрушително и страшно 

да изглежда, това е най-

ефективният механизъм 

за подмладяване на при-

родата в Австралия. Або-

ригените ги използвали 

хиляди години, за да се 

„грижат за земята”. Чрез 

тях те поддържали обхва-

та и растежа на тревиста-

та степ, не допускали 

храсталаците да ги прев-

земат и в същото време 

ограничавали натрупва-

нето на гориво,  така че 

да  

минимализират риска от 

огромни неконтролируе-

ми пожари. Трудно е да 

си представим, но пожа-

рите са толкова естестве-

на част от природата на 

Австралия, че дори ня-

кои видове птици умиш-

лено ги разпалват и разп-

ространяват. 
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П о ж а р и т е  в  А в с т р а л и я  



Нашите ученици подготвиха рисунки за участието си в 
изложба на тема "Руски приказки", организирана от Рус-
кия център.  
 
I награда I възрастова група – Селена Войкова 3б клас 
III награда II възрастова група – Джесика Вукадинова 6б 
клас. 

 

Ученици от нашето училище из-
пратиха рисунки за участие в 
конкурса "Свети Трифон Заре-
зан".  
Сред наградените са I награда II 
възрастова група – Сияна Кръс-
тева 5а клас и 
III награда II възрастова група – 
Далия Димитрова 7а клас 

Р у с к и  
п р и к а з к и  

Р о ж д е с т в о  Х р и с т о в о  

Джесика Вукадинова 

"Свети 

Трифон 

Зарезан" 

 

У ч и л и щ е н  в е с т н и к  
„С л о в о т о “  

 

 Изкуство 


