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Училищен вестник 

Словото 

  

Творчески изяви 

Брой пети, 

юни  2018 

На  учителя  с  любов 

За  мен  учителят  е  целеустремен,   търпелив  и  всеотдаен.  Влага  цялата си  любов  в  
своята  професия.  Преподава  ни  не  само  учебния  материал,  а  и  житейските  ценности,  
които  трябва  да  отстояваме.  Той  е  пример  за  нас. 
 Преподавателят  трябва  да  е  строг  и  справедлив.  Ние  не  сме  съд,  който  трябва  
да  бъде  запълнен,  а  факел,  който  трябва  да  бъде  запален.  Ценя  учителите,  за  които  
работата  е  призвание  и  мисия. 
 Съвременните  учители  свързвам  с  възрожденските  като  Петър  Берон,  Ботьо  
Петков  и  Петко  Рачов  Славейков.  Те  са  поставили  началото  на  българското  знание.  Това  
са  творци,  които са  останали  в  миналото,  но  в  сърцата  ни  се  пазят  и  до  ден  днешен. 
 Денят,  посветен  на  тях,  е  24.май – Де  на  българската  просвета  и  култура.  Но  за  
мен  учителите  трябва  да  се  почитат  ежедневно.  Всеки  ден  трябва  да  изразяваме  
любовта  си  към  тях! 
 
 
       Далия  Димитрова,  5.а клас 
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  На  учителя  с  любов 
 

Велика  сила  е  знанието. Колко  бедни  биха  били  душите  ни  без  неговата  светлина.  
Учителите  са  тези,  които  ежедневно  ни  внушават  мисълта,  че  без  наука  сме  слепи. Те  ни  
учат  да  четем  и  пишем,  разкриват  ни  тайните  на  света,  който  ни  заобикаля.  

С  най-топли  чувства искам  да  кажа  „Благодаря!”   
Благодаря,  че  ни  научихте  да  четем  и  пишем,  за  да  търсим  приказните  си  светове.  

Благодаря,  че  разкривайки  знанията  пред  нас,  вие  ни  водите  към  познанието  и  
самопознанието.  

Учите  ни,  че  не  е  достатъчно  само  да  сме  знаещи.  Нужно  е  и  душевно  богатство,  за  
да  виждаме,  съпреживяваме  и  даряваме щастие  и  любов. И  ние  разбираме!  Не  е  нужно  
някой  да  ни  казва  кое  е  добро  и  кое  е  зло,  защото  вие  сте  ни  научили.  Вие,     съвременни  
будители,  последователи  на  нашите  първоучители. 

 
Михаела  Йовчева,  6.б клас 

     
 
 

  

Аз съм българче 

 
Няма по-голямо щастие и по-голям късмет от моя – аз живея в страна, в която има всичко, и 

се гордея, че съм българче. 
Кой не е чувал за вековното ни минало, изпълнено  със славни българи и със значими дати?  

Вдъхновява ме и искам някой ден след мене също да остане нещо важно. Да бъда като Борис и 
Симеон, като Кирил и Методий, като Левски и Раковски, като баба Тонка,  Райна Княгиня, като 
Вазов и Елин Пелин. 

Кой не е виждал  многоликата  природа на България?  Красивите ѝ планини, които през 
очите ми изглеждат най-високи на света. Езера с най-бистрата вода! Небе с най-ярките звезди! 
Море, което пази топли спомени за  нежен бриз! Надбягващи се стъпки в пясъка и истински 
прегръдки! Реки, които криволичат и шумят в звънки песни! Житни полета, по-златни и от 
слънцето, и ароматни рози с неземна красота! 

Защо да търся друго място за живот, когато тук си имам всичко? Имам си дом, където ми е 
топло и се чувствам в безопасност. Имам училище, където всеотдайни хора се стараят да 
получанай-добро образование. Имам семейство и приятели, които са  до мен и ме обичат. Тук е 
родината на кирилицата, на мартеницата, на киселото мляко, на първия компютър, на песента, 
която обикаля Космоса.  

Тук е родината ми, моята страна, в която има всичко, от което имам нужда. Обичам я, 
защото ми е дала много и се гордея, че съм българче.   

 
Биляна  Маврикова, 6.а клас 
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    Училищен живот 
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   Ученици от 49. ОУ ,,Бенито Хуарес'' се включиха в кампанията на Център 

за приобщаващо образование на тема ,,Дайте им крила''. В кампанията взеха 

участие деца от всички възрасти, бяха изработени пеперуди с послания за 

добротата и приятелството, които ,,отлетяха'' на всяка една училищна врата. 

   Учениците от 3 ,,е'' клас организираха литературно четене на тема 

,,Приятелство и подкрепа''. Децата от 3,,г'' клас подготвиха и изиграха пиеса 

на тема ,, Трите пеперудки''. 
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Успехи 

  

Интервю с Маги Малеева 

 

Маги Малеева: Тенисът ме научи да съм упорита и да търся начини да се 

справям 

Интервю на Биляна Маврикова 

 

От колко годишна тренираш?  

Не мога да кажа точно. Била съм на 8 дни, когато майка ми ме е завела за първи път на тенис 

кортовете. 

Защо започна да се занимаваш с тенис – искаше ли го или го очакваха от теб? 

Нещата са свързани. Аз си живеех на кортовете, там си играех, не съм ходила на детска 

градина, там бяха всичките ми приятели, така че полека-лека много заобичах играта на тенис. 

Но освен това за мен беше важно, че и майка ми бе треньорка по тенис, имах две големи 

сестри, които играеха, и исках да вървя по техните стъпки.  

По колко часа бяха тренировките ти в началото? Имаше ли почивен ден? Беше 

ли добра? 

Обикновено половината от деня ходех на училище, а поне 2 часа от другата половина играех 

тенис. Това го правех всеки ден. Нямах почивен ден. Мисля, че си играех дори в неделя, 

когато нямаше тренировки – тогава се уговарях с един мой приятел да играем мач. Бях много 

добра, отново малка. Винаги бях сред най-добрите за възрастта си, а на 13 години станах 

шампионка на България за жени. 

Каква беше амбицията ти за тениса, когато беше малка? 
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Не си спомням да съм имала амбиции тогава. Това, което си спомням, е, че обичах да играя,да 

печеля състезания и, може би, покрай сестрите ми съм си мечтаела да стана професионална 

тенисистка и да играя на големи турнири. 

Имало ли е момент, в който си мислела да се откажеш? 

Да, имаше много трудни моменти. Това вече беше, когато бях по-голяма. Имало е много 

разочарования, имало е много тежки моменти, в които съм имала много контузии, били са ми 

прекалено тежки тренировките и още най-различни причини, поради които ми се е струвало, 

че ще ми е трудно да продължа. Това е съвсем нормално и мисля, че се случва в живота на 

всеки човек, независимо с какво се занимаваш. 

От всичките ти постижения в тениса с кое най-много се гордееш? 

Може би най-голямото ми постижение е това, че спечелих голям турнир през 2002 година в 

Москва, където победих 3 тенисистки от първите 10 в света. Бях много щастлива, защото преди 

това имах дълга принудителна почивка поради голяма контузия в продължение на 2 години и 

след нея успях да стана номер 11 в света. И въпреки че съм била дори 4-та в света, това, че 

успях да се завърна след контузията си, беше голяма победа за мен.  

Кое е най-хубавото нещо на това да бъдеш тенис-надежда? И кое най-лошото? 

Тенисът ме е научил на много неща – преди всичко на това да се справям с трудности, с 

провали, с много моменти, в които съм се колебаела – така че тенисът ме е научил на това да 

съм упорита и да търся начини да се справям. Също така съм пътувала по света, запознавала 

съм се с много хора, много култури и това ме е направило малко по-отворена за света. Обичам 

целия свят и всички хора по света, независимо от коя държава са или какъв цвят е кожата им. 

Лошото бе, че дисциплината трябваше да е на много високо ниво. Когато бях малка, много ми 

липсваха приятелите, тъй като пътувах страшно много още от 12-13–годишна. 

Защо прекрати кариерата си? Липсват ли ти състезанията? 

Прекратих кариерата си на 30 години, вече бях играла много дълго време – 15 години 

професионално. И бях готова да спра. Исках да си имам деца, исках да правя нещо различно и 

бях много уморена, особено психически от това всеки ден да тренирам. И сметнах, че съм дала 

най-доброто от себе си и повече нямам сили – затова реших да спра. Състезанията не ми 

липсват – наистина играх много дълго, така че спрях в точния момент. 

От децата, които тренираш в момента, има ли някое, в което вярваш, че ще 

постигне големи успехи? 

От децата, които тренираме при нас, вярвам, че има такива, които могат да постигнат големи 

успехи. Още е твърде рано да се каже и твърде лошо и опасно, според мен, да се правят 

прогнози. Най-важното е те да обичат играта, да идват редовно на тренировка, да бъдат много 

старателни и, ако някой ден станат шампиони, това ще е страхотно, но към този момент имат 

още много-много работа. 

Известна си с еко инициативите си. Какво послание искаш да предадеш на 

децата? 

Бих искала всеки от нас да е съзнателен за изборите, които прави в ежедневието си, и да  
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знаем, че с тези избори влияем на околната среда. Затова много ми се иска всеки от нас да си 

изхвърля боклука разделно, всеки от нас да намира начини да се придвижва по по-чист начин, 

да окуражаваме родителите си да не прекаляват с карането на коли, да ходим пеша, да караме 

колела и по този начин, запазвайки околната среда, да се грижим и за нас. 

Тенис-клуба, модната компания "Capasca", производството на био храни с 

марката "Harmonica", екологията на "Горичка" – на коя инициатива държиш 

най-много? 

Всички инициативи са ми много скъпи. Много се вълнувам от работата ми в клуба, където 

тренираме много деца. Много ми харесва това, което прави "Хармоника" с производството на 

хубава ичиста храна и също се радвам на това, което прави "Горичка", чиито последни 

инициативи са свързани с това да създадем начин, по който хората в София да могат да 

отглеждат плодове и зеленчуци в града. 

Пример за какво би искала да бъдеш на децата? 

Бих искала да бъда пример за човек, който е много любопитен към света, който обича и харесва 

хората и заедно с тях да се опитваме да създаваме хубави инициативи и да подобряваме 

живота на всички нас. 

Твоят съвет към децата, които сега започват да се занимават с тенис? 

Най-важното нещо е да обичат играта, да са старателни всеки ден, да не се отказват при 

трудности и предизвикателства, а да ги използват за уроци, тъй като трудностите са най-

хубавото нещо – те учат на най-много неща, най-важното от които е да обичаш играта и всеки 

ден да даваш най-доброто от себе си. 
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   През учебната 2017-2018г учениците от нашето училище активно се 
включиха в националното състезание "Моята Родина" което се 
проведе в два дистанционни кръга - през ноември и февруари. Най-
добрите 7 участваха на финалния кръг който се проведе на 28-29 
април в Стара Загора, като към тестовете бяха включени и пет 
въпроса от историята на Стара Загора. Учениците достойно защитиха 
името на училището и постигнаха високи резултати.  
 
   И наградените:  Йоан Йосиф Наумов - 3 клас -златен медал и купа 
на победителите; Стефани Илиянова Стефанова -3 клас - бронзов 
медал; Виктория Мартинова Георгиева - 7 клас - златен медал и купа 
на победителите; Магдалина Росенова Крумова 7 клас - сребърен 
медал; Благовеста Красен Трифонова и Далия Драгомирова 
Димитрова от 5 клас за четвърто място - грамота; Христо Огнянов 
Йоцов - 7 клас за четвърто място - грамота!  
Честито деца, гордеем се с вас и ви пожелаваме още успехи!!!  
 

 

 

 

 


