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 През 1892 г. Стоян 

Михайловски написва тек-

ста на училищния химн с 

първия си стих "Върви, 

народе възродени". Хим-

нът е озаглавен "Химнъ 

на Св. Св. Кирилъ и Мето-

ди" и включва 14 куплета, 

от които днес се изпълня-

ват най-често първите 

шест. Панайот Пипков 

създава на 11 май 1900 г. 

музиката към химна.  

 Двете азбуки продъл-

жават да си се използват 

паралелно за държавни и 

религиозни документи до 

X-XI век. По-късно вече 

кирилицата измества на-

пълно глаголицата.  В 

оригиналния си вариант 

кирилицата, създадена от 

Св. Климент Охридски, 

има 44 букви. Днешната 

ни азбука има само 30. За 

сравнение – в латиницата 

днес има 26 букви, а в да-

лечното минало е имало 

само 21.  

 Името на всяка буква 

в азбуката ни през онези 

години значело нещо, за 

да бъде запомняна по-

лесно.  

Например, А - „аз” (аз), Б 

– „буки” (букви), В – 

„веди” (знам), Г – 

„глаголи” (думи, говоря), 

Д – „добро” (добро)…  

 Думата „азбука“ е 

дошла от първите две бук-

ви „аз” и „буки”. По същият 

начин се е образувала и 

английската дума alphabet 

(алфабет), която идва от 

гръцкото „алфабетос”, съ-

ответно от буквите „алфа” 

и „бета” . 

Ученици от 5 клас израбо-

тиха плакат по случаи  

празника на славянската 

писменост и култура. 



 

 

СЛОВОТО
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24 маи  

Скъпи учители, 

възпитатели и будители -  

Хвала за труда Ви! 

Нека благодарността и 

жаждата за знания в 

детските очи никога не 

угасват и ви гледат с обич 

и уважение! 

Честит празник, Колеги!  



Отборът победители от финала 
на Националното състезание 
"Моята Родина" - 20 април 2019 в 
Стара Загора.  
Мили деца, справихте се  отлич-
но на финала и отново ни нака-
рахте да се гордеем с вас! Успях-
те достои но да защитите името 
на училището и отново имаме 2 
златни, 2 сребърни медала и Ку-
пата на победителите, присъдена 
на Яна Йлиева, за високите и ре-
зултати в трите кръга на състе-
занието!  
Поздравления за постигнатите 
успехи!  

2019 
МАЙ  

НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ  ЧАС! 
 
 На  13 май  2019г.  в  Актовата  
зала  на  49.ОУ се  проведе  урокът  
по  родолюбие  „Най-българският  
час!”. Учениците от  шести  и  седми  
клас  „се  срещнаха”  с  „оживелите”  
герои  на  България.   Чрез  филма  
„Шест  подвига  за свободата”  деца-
та  се  докоснаха  до величавата  
история  на  Българското възражда-
не. 
 Благодарим  на  г-н  Искрен  
Красимиров,  основател  на  
„НЕзабравимата  България” 
  

Успехи



15.03.2019 г.  се проведе област-
ния кръг на Национално състеза-
ние „Фолклорна плетеница“ за уче-
ници от IV, VII, XI-XII клас . Отличе-
ни бяха хореографските паралелки 
на 7в и 4б класове, които продъл-
жават напред в надиграването. 

2019 
МАЙ  

  
ГРАМОТА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ 
МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА ТЕ-
МА: 
,,РИЦАРЯТ В МЕН" 
ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ И ТЕ ОБИЧАМЕ! 
ЧЕСТИТО!  

Успехи

За единадесета поредна година 
Регионално управление на обра-
зованието връчи своите награди 
за заслуги и принос към столич-
ното образование.  
 С пластика (Сова) и грамота за 
заслуги към столичното образо-
вание  е награден Ивайло Ива-
нов– старши учител  по хореог-
рафия в 49.ОУ „Бенито Хуарес“ 
Не пестете грижи и внимание за 
щастието и бъдещето на деца-
та! Честито!  

Предадени бяха 41 кг пластмасо-

ви капачки за благородната кауза 



У чителят 

е при-

мер за своите 

ученици. За 

нас той е чо-

векът, от ко-

гото трупаме 

опит и придо-

биваме много 

нови знания. 

За нас той е 

ангел, дошъл 

на земята да ни научи на доброта, щед-

рост и обич към книгата. За мен той е чо-

векът, който искам да бъда! 

     В училище изучаваме различни 

предмети, които ни помагат да знаем по-

вече за света, в който живеем. Благода-

рение на тях ние се изграждаме като об-

разовани и интелигентни млади хора. 

Някои ще кажат, че това, на което ни 

учат учителите, е безполезно - нали ра-

но или късно ще го забравим и всички 

знания, които сме получили,  няма да ни 

трябват в  бъдеще.  

     За мен по-важно е това, което се 

крие зад знанията. Това, което ни кара 

да помагаме на другите, да се забавля-

ваме и най-вече да създаваме приятелс-

тво. На това ни учат учителите. Това е 

нещото, което трябва да запомним. 

     Учител може да е всеки от нас. За 

мен истинските учители са моите роди-

тели. Те ме подкрепят и в радост, и в тъ-

га, и в обич, и в гняв. Те са хората, които 

искам да бъда! 

Далия Димитрова- VI a клас 

 

Какъв учител искам да бъда 

  Да си учител, означава да си 

всеотдаен,  мил  и най–вече да обичаш 

децата. Той ни учи на предмета, по който 

преподава,  но освен това дава на всекиго  

от  нас по малка частица от себе си .  

    Учителската  професия  е отговорна.  

Без тези хора днес нямаше да има нито 

редактори,  нито художници,  нито 

музиканти.  Без тях светът щеше да бъде 

еднообразен и скучен. 

    Всеки учител има различен подход 

към децата.  Едни са строги,  други - не. 

     Да,  тази професия е отговорна, но 

днес много деца се чудят защо са им 

учителите и  защо трябва да ходят на 

училище,  като технологиите вече са 

толкова напреднали,  че каквато и 

информация да потърсиш,  ще я намериш в 

интернет сайтовете . 

              На този въпрос аз ще отговоря 

така.  Ако нямаше такива хора,  които да ни 

подкрепят и да ни кажат,  че ще успеем, 

сега нямаше да има каквито и да било 

технологии.  Затова нека да уважаваме 

учителите си и нека ценим труда им,  

защото те винаги ще са готови да ни 

подадат ръка. 

    Когато порасна, искам да стана 

учител!  

                                                     

Д А БЪДЕШ 

УЧЙТЕЛ 



"И з история на рода Попйорданови." 

Казвам се Китка Попйорданова, на 20 го-
дини от Варна. Родена съм на 19 юни 

1906 г. в семейството на видния търговец Васко 
Попйорданов и любимата на всички съграждани – 
Даринка Любенова. Майка ми започна работа в 
земеделската индустрия. В семейството тя от-
говаря за парите, запасите на зърнени култури и 
следи броя на селскостопанските животни, кои-
то отглеждаме. Баща ни бързо реши да купи от 
новата пратка земеделски машини, на които 
производството се увеличи. Мога да кажа чест-
но, че сме сравнително заможни.  
Имам и брат на 36 години – Асен. Той завърши 
Военноморското училище във Варна и взе учас-
тие в Първата световна война, в която Бълга-
рия се би се на страната на Тройния съюз. През 
1918 г. след подписването на Солунското прими-
рие се прибра с малкото оцелели. За наше щас-
тие Асен имаше малки драскотини, т.е. не много 
сериозни. През първите месеци беше много не-
щастен, заради убитите му другари, но ние ус-
пяхме да му вдъхнем надежда, че са се били ге-
ройски. Въпреки загубата на Тройния съюз от 
Антантата и загиналите приятели, са се спра-
вили достойно и са показали колко силна нация 
сме ние. След подписването на мирния договор и 
успокояване на обстановката Асен получи своя 
сребърен медал за храброст по време на война-
та. 
Родителите ни много държат на образованието 
и затова ме накараха да замина с „Ориент експ-
рес“ за София. Там се установих при стари се-
мейни приятели и се записах да следвам 
„Медицина“ в Софийския университет. Животът 
в София е в непрестанно движение. Откакто 
столицата започна да се превръща в търговски 

и индустриален център, тя стана по
-голяма и запълнена с жилищтни и 
обществени сгради. Улиците се па-
вират и се проектират нови сгради, 

както и паркове за отдих и забавление. По това 
време се откри и първата тролейбусна линия и 
са пуснати големи водопроводи, които снабдя-
ват София, Варна и селищата без вода в Северо-
източна България. Семейството, при което бях 
отседнала, беше след първите жители, които 
имаха електричество у дома, въпреки бавните 
темпове на електрофициране. Няколко месеца 
след като се преместих в столицата изявих же-
лание да прочета творбите на добилите попу-
лярност Елин Пелин, Йордан Йовков, Николай Ли-
лиев, Дора Габе, Гео Милев и Никола Вапцаров. 
В София се запознах със съпруга си – Ангел. 
Сключихме брак на 8 август 1936 г. и през 1838 г. 
ни се родиха близнаци – Елисавета и Павел , на 1 
март в 15:32ч. в Софийската болница. Ангел нас-
леди фабриката на баща си и сега е най-
популярният предприемач в България. Децата ни 
учат в най-елитните училища по онова време. 
Закупихме се голяма къща с всички новости и 
през свободното си време излизаме на разходки, 
ходим да танцуваме – американски джаз или аме-
риканско танго, играем тенис с приятели, яздим 
коне или ходим до Варна на плаж и на гости на 
моето семейство. Живяхме в спокойствие, дока-
то не избухна Втората Световна през 1939г. В 
света настъпи хаос и всички са много притесне-
ни, но нашето семейство се опитва да бъде по-
зитивно и да помага на 
другите. 
 
Кристина Ангелова – 7 в 
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Тази година 7-класниците от 49.ОУ „Бенито Хуарес“ влязаха в ролята на 

български граждани в Следосвобожденска България (1878–1945г.) и 

разказаха своя живот. Учениците представиха разнообразни теми, 

обхващащи както богати предприемачи, така и тегобите на бежанците от 

земите, останали извън пределите на българската държава. Имаше истории 

за политици, учители и културни дейци. Вдъхновени от техните успехи, 

редакторският колектив реши да публикува част от ученическите разкази 

МАШИНА НА ВРЕМЕТО 



И 
з дневника на Дойчин Филев 

 

Аз съм Дойчин Филев – един от 

хилядите българи, жертвали живота си за 

своята родина. Роден съм през 1899 г.. и 

съм седми син на Вучо Филев и Вела 

Филева. Датата на раждането ми не е 

записана, защото беше в разгара на 

жътвата и никой нямаше време да ходи до 

църквата да ме впише. Едва на 8 септемв-

ри, когато хората празнуват Малка 

Богородица, ме записали в църквата на 

Джумая (днешно Търговище).  

 Аз не бях за дълго дете. Още от 5-

годишен събирах снопите по нивата и 

хранех животните, но това беше безгрижно 

време, а то свърши бързо. На 12 години 

станах част от Осемнадесети пехотен етър-

ски полк. В тази война се бяха включили 

всичките ми по-големи братя и беше въп-

рос на чест да участвам и аз. Командващи-

ят полка – Иван Бончев, ме взе под крило-

то си като слугинче. Един войник на име 

Борис Пеячев ме научи да чета и пиша, а 

когато войната свърши, подполковникът 

ме изпрати да уча във Военното училище в 

София.  

  Благодарен съм и положих много уси-

лия, но учението не ми е силната страна, 

затова ме пратиха да се обучавам в кухня-

та. Там постигнах успехи, но ми се наложи 

да напусна училището, защото България 

взе участие в Първата Световна война. И 

като по-голям отново не взимам участие в 

сраженията. Бях изпратен като полеви 

готвач. Младостта ми си отиде, 

виждайки толкова много 

страдание и смърт. Искаше ми се 

войната да свърши и да няма повече войни, 

но в живота не винаги желанията се 

сбъдват.  С края на Първата световна вой-

на бях изгубил родителите си и двама от 

братята си. Всички поехме по своя път. За-

минах за София, където започнах работа в 

радиото. Целях винаги да съм осведомен, 

да уча и да създавам приятелства. Така 

срещнах и съпругата си Вяра, която е на-

родна певица и пее в радиото. След време с 

подкрепата на съпругата ми станах 

журналист, отразяващ настроенията на 

Великите сили. Пешех и статии за чуждата 

преса. Научих немски и руски език и бях 

приет във висшето общество.  

Дойде ред и на Втората световна война. 

Вече в своите 40 г. посрещнах войната 

като горд член на обществото, баща на че-

тири деца и финансово стабилен 

общественик. Отново не взех участие във 

военните действия. Този път имах важната 

задача да отразявам какво се случва на 

фронта. Имаше една тайна. Работех заедно 

с други видни хора за спасяването на 

българските евреи. Спасих повече от 120 

еврейски семейства. Изпратих любимите 

си хора надалеч, за да ги предпазя. Дей-

ността ми бе разкрита и след няколко дена 

разпити и мъчения бях застрелян. 

 

Катрин Димитрова – 7 б 

2019 
МАЙ  

МАШИНА НА ВРЕМЕТО 



И сторията за един полу-

мъртъв човек, участ-

вал в множество войни 
 

Здравейте, 

Казвам се Лари Григориански и съм роден на 

29 февруари 1888 г. в китното селце Караполци. 

То се намира близо до столицата на България – 

София. Баща ми се казва Николайчо и е инженер. 

Затова и когато по-голямата ми сестра Маргарит-

ка е станала на седем са заминали за София, за да 

може тя да учи, а тате да работи. Сигурно се пита-

те откъде знам това – ами от майка ми Марийка. 

Тя е родена в Русе. (Там се е научила да пее, гот-

ви, да разказва истории чудесно.) 

Когато за първи път отидох на училище, ми 

хареса. Учех математика, български език и при-

родни науки. Много се запалих поприродните нау-

ки и през 1902 г.с майка ми заминахме за Русе, за 

да изучавам точно тези предмети в тамошната 

гимназия, защото казват, че била една от най-

добрите. През 1906 г., когато се дипломирах, ре-

ших, че искам да уча в университет, но първо си 

дадох малко почивка – да събера пари, да помогна 

на семейството...  

В края на 1909 г. реших, че ще замина да уча. Е 

да, ама не! Случи се, така че в България възникна 

проблемът за националното обединение. Него си 

го имаше от десетилетия, но след неуспеха на 

Илинденско-Преображенското въстание през 1903 

г. единственият начин да се обединим беше чрез 

война. Предположих, че най-вероятно ще се нало-

жи да участвам. Отложих пътуването си за по-

натам и започнах да си записвам всичко, което се 

случва. Ето и част от записките ми: 

През 1910 г. цар Фердинанд и министър-

председателят Александър Малинов се опитаха да 

спечелят Русия като съюзник в бъдеща война сре-

щу османската империя. Русия се съгласи но смао 

ако се изгради общ балкански съюз. На 29 ферву-

ари (моят рожден ден) 1912 г. новото правителст-

во на Иван Гешов подписа съюзен договор със 

Сърбия, но честно казано не разбрах за какво е 

точно.През май същата година сключихме дого-

вор с Гърция, а малко по-късно и с Черна гора. 

Така оформихме Балканския съюз. 

На 3 септември 1912 г. у дома пристигна пис-

мо, в което пишеше , че трябва да замина на обу-

чение за войник. Та, отидох и аз. На 5 

октомври 1912 г. войната беше обяве-

на. Сформирахме три армии. Моята 

армия се насочи срещу Тракия (аз 

бях генерал) и до края на октомври превзехме 

Лозенград, Люлебургаз, Бунархисар и стигнахме 

чак до Чаталджа. Бяха ми изпратени съобщения 

за развитието на войните действия по другите 

фронтове – от българските части успешно напред-

ваха в Родопите и по долините на реките Вардар и 

Струма, а сръбските и гръцките – в Македония. И 

изведнъж получих още едно много важно съобще-

ние от Империята, че те искат примирие. И така 

през декември 1912 г. в Лондон започнаха прего-

вори за мир. Ние съюзниците искахме цялата ев-

ропейска османска територия, но те отказаха и в 

края на януари 1913 г. възобновиха военните 

действия. Ние умело и успешно успяхме да овла-

деем положението и дори превзехме Одринската 

крепост. Така принудихме султана да подпише 

Лондонския мирен договор на 17 май 1913 г. Той 

ни отстъпи всички земи на запад от линията 

Мидия-Енос. Малко след края на войната незнай-

но за мен защо, но всички се настроиха срещу нас. 

На 16 юни отидох при цар Фердинанд и той запо-

вяда сърбите и гърците да бъдат изтласкани от 

обещаната ни „безспорна зона“ в Македоният, но 

се оказахме в капан. Всичките ни съюзници бяха 

срещу нас, Румъния ни нападна от североизток, а 

Османската империя успя да овладее част от Тра-

кия. Наложи се да поискаме примирие и на 28 

юли 1913 г. в Букурещ подписахме мирен договор, 

според който Сърбия и Гърция си разделят Маке-

дония, а Румъния получава Южна Добруджа. За 

нас остана Пиринският край. Загубихме и още 

територия, когато на 16 септември 1913 г. Цариг-

радският договор върна на Османската империя 

Одринска Тракия.  

Така след тези войни единственото нещо, което 

България постигна, са: 50 000 жертви и 100 000 

ранени, сред който съм и аз. Не знам дали ще до-

живея до националното обединение на България, 

защото в тялото ми има 3 куршума. 

П.П. Надявам се на 2 неща: България да стане 

една обединена държава и един ден да имам вну-

ци, които да извършват велики дела. 

Лари умира само три дни след написването на 

писмото от инфекция, но вече 106 години по-

късно ние се радваме на една обединена държава, 

а Лари може да е доволен от 

внуците си, които вече са 

дядовци на едни от най-

значимите хора за Бълга-

рия. 

Деница Маринова – 7 в 
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МАШИНА НА ВРЕМЕТО 



 

 

 

 

 

 

   

Училищен вестник 

Словото 
 Владимир Димитров – Майстора е 

най-самобитният български художник, си-

ноним на националния ни дух. Досегът с 

творчеството му неизменно ни кара да се 

чувстваме повече българи. Майстора 

твърдо вярва в предназначението на из-

куството – да просветли, да издигне, да 

облагороди и обогати човешката душа и 

да я води към съвършенството. И го до-

казва с творчеството си. Тази година чес-

тваме 137 години от рождението на голе-

мия художник . 

 Ученици от 5.Б и 5.Е клас посетиха 

художествената  галерия в гр. Кюстендил. 

Галерията притежава основната и най-

голяма колекция от уникални творби на 

Владимир Димитров-Майстора, подреде-

ни в постоянна експозиция. Съхранява и 

периодично урежда изложби и на други 

именити кюстендилски художници като 

Ст. Венев, К. Цонев, М. Бенционов, Н. 

Мирчев, Ас. Василиев и др  

Първи юни  

На първи юни 1925 година в Швейца-

рия се състои Световна конференция 

по въпроси за детското здраве. Имен-

но там присъстващите решават да 

направят подарък на всички деца, ка-

то им организират ежегоден празник в 

тяхна чест, изпълнен с игри и увлека-

телни занимания  

Йнтересни факти за училищата 

по света: 

Най-дългият урок в света е продъл-

жил 54 часа. Той е проведен от про-

фесор по биология в Австралия през 

2003 година. 

В отдалечените райони на Колумбия, 

децата отиват на училище с кабинков 

лифт. 

В Германия има училище във форма-

та на огромна бяла котка с мустаци. 

Нейните очи са прозорци, а децата 

влизат през устата й. Вътре учили-

щето е като всички останали, но има 

още една особеност- опашката е 

пързалка. 

Учениците в Китай получават най-

много домашни в света. 
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Три приложения за чат са опасни за 

деца 

Гугъл и Епъл свалиха три мобилни прило-
жения по нареждане на Федералната ко-
мисия по търговия на САЩ, която ги опре-
дели като опасни за деца, съобщи онлайн 
медията Gizmodo.И трите са на украинс-
ката компания Wildec и носят сериозни 
рискове при ползване от деца. Те позво-
ляват регистрация под възраст 13 години, 
събират лични данни за потребителите и 
създават реална опасност педофили да 
ги използват за свързване с малолетни и 
непълнолетни. Макар да обявяват, че ми-
нималната възраст за регистрация е 13 го-
дини, регистрация с по-ниска от тази възраст 
е напълно възможна, без да се изисква роди-
телско съгласие. Събират се лични данни като 
дата на раждане, имейли, снимки и местопо-
ложение в реално време. В САЩ вече има 
арестувани няколко души за установяване на 

контакт с деца в 
приложенията. 

„Книгите са кораби на мисълта, които 
странстват по вълните на времето и 
грижливо пренасят своя безценен товар 
от поколение на поколение“.  

На 23 април честваме световния ден на 
книгата и авторското право. Денят е изб-
ран като символична почит към двама от 
най-големите колоси на световната лите-
ратура – на 23 април в една и съща година 
(1616 г.) са починали Мигел де Сервантес 
и Уилям Шекспир. Любопитен факт е, че 
първоначалната идея за отбелязване на 
този ден произхожда от Каталуния. През 
1926 г. крал Алфонс XIII подписва декрет 
за честване на Ден на испанската книга, за 
който след известно обсъждане се предла-
га датата на смъртта на Сервантес. И тъй 
като този ден съвпада с празника в чест на 
Свети Георги Победоносец – покровител 
на Каталуния – в Барселона търговците на 
книги устройвали грандиозен панаир на 
книгата. От 1931 година там се появява 
обичаят да се подарява роза на всеки, 
който си купува книга.Години по-късно, на 
15 ноември 1995 година, на 28-та сесия на 
ЮНЕСКО, 23 април е провъзгласен за 
Световен ден на книгата и авторското пра-
во. С отбелязването на този ден светът 
отдава почит на просвещението и култур-
ните традиции, на книгите, като най-
важното и значимо средство за съхране-
ние и разпространение на знанието. 

Любопитни факти ГР@МОТНИ 
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Първата снимка, която някога е заснета, 

отнема осем часа, за да се изложи. 

Електричеството е поток от електрически 

ток между две точки. Можете да измервате 

електрически ток, като използвате ампера 

(A) като единица. Прагът на усещане за елек-

трически удар е една милиампера (1 mA).  

Във всеки смартфон, компютър и камера 

има вградена карта с памет за съхраняване 

на данни. Знаете ли, че капацитетът на пър-

вия диск с памет е 3.75 мегабайта (МБ)? 

Единицата за измерване на капацитета на 

паметта е байтът и неговите производни: ки-

лобайт (KB), мегабайт (MB), гигабайт (GB) и 

терабайт (TB)  

Батериите са източници на енергия, из-

ползвани в много елементи, които се нужда-

ят от електричество. Единицата за измерва-

не на капацитета на батерията е волт (V). 

Знаете ли че, 

Ученици от клуба по Забавно прог-

рамиране и WEB дизайн програми-

раха с голям интерес  роботчето 

Robo  да избере правилната еди-

ница за измерване на картите с 

памет с най-малък брой блокове, 

да избере правилната единица за 

измерване на напрежението на 

батерията и да нарисува съответ-

ната клетка синя, вместо да повта-

рят една и съща команда няколко 

пъти, използваха блока за повто-

рение и още много други забавни и 

интересни неща…...  

Всеки може да играе тази игра. 

Дори и деца, които не знаят ни-

що за периодичната таблица.  

Майка превръща периодичната таблица в 

игра на „Бойни кораби“, за да научи деца-

та си на химия 

Карин Трип – майка на четири деца – обо-

жава химията. Тя винаги е искала да на-

кара и децата й да проявят интерес към 

нея. Именно поради тази причина измис-

ля простичката, но гениална идея да ком-

бинира науката със забавна игра. 

Карин комбинира популярната настолна 

игра „Бойни кораби“ (Battleships) с перио-

дичната таблица. 

Впоследствие децата могат да маркират 

местата, където искат да поставят своите 

кораби, заграждайки редове от 2, 3, 4 и 5 

елемента на по-долната таблица. Играят, 

като налучкват координатите. Ако пропус-

нат целта, поставят X на горната таблица 

върху мястото, което са избрали. Ако уце-

лят, слагат кръгче. И така – продължават 

да играят, докато някой не потопи всички 

чужди кораби. 



Как мина изпита? 

Ами тържествено и божествено. 

Как така? 

Ами на изпита – аз с костюм и професо-
ра с костюм. Значи тържествено. 

Това добре, а защо "божествено"? 

Ами, аз говоря, професорът се кръсти.... 

 В училище, час по древна история. 

Деца, какво е станало, когато Нерон под-
палил Рим? 

Иванчо отговаря: 

Всички застрахователни фирми в града 
фалирали. 

 Учител попитал учениците в клас: 

Ученици, колко мислите е високо учили-
щето? 

Един ученик отговорил: 

1 метър и 30 сантиметра. 

Защо мислиш така? – попитал учителят. 

Момчето отговорило: 

Ами висок съм 1 метър и 50см, а учили-
щето до гуша ми е дошло. 

 

 

 Преди матурата на седми клас: 

Скъпи седмокласници, ако на матурата 
ви се падне произведението "Кукувица", 
да знаете, че автор е Елисавета Багря-
на, не Цеца. 

Какво пак не е ясно? 

Ако нещо мърда -това е биология. Ако 
нещо мирише – това е химия. Ако има 
сила -  значи е физика. А ако нищо не 
разбираш – това е математика. 

Сине, колко имаш на матурата? 

Важното е да сме живи и здрави, тате!!! 

Сине, кой предмет ти харесва най-
много в училище? 

Звънецът, тате. 

Идва седмицата на матурите, а Иванчо 
го сърбят... ръцете от писане на пищови! 

 Учителката:Можеш ли да назовеш името 
на нос в Черно море?  

Еми , не! 

Браво! Шестица! 
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На 21.05. 2019 г. на кортовете 

на Националния тенис център се 

проведе Градското  училищно 

първенство по тенис. В 

него взеха участие деца 

от всички възрастови 

групи на 49.ОУЗа пореден 

път нашите спортисти 

впечатлиха всички 

със  своите качества и 

способности както в играта, така 

и със спортсменското си 

поведение извън корта. 

СПОРТНА СЛАВА 2019 
МАЙ  

Памела Ени –5Е клас 

50м. - бруст 3-то място 

100м.-бруст 3-то място  

200м. - бруст 3-то място  

Пореден успех за младите тенисисти 

от 49. ОУ. 

 Борис Стоянов от 5Е клас се класира 

на трето място на регионален тур-

нир по тенис  от календара на БФТ, 

провел се на кортовете на ТК "Дема". 
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     1 2 
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June 2019 

 

СЪОБЩЕНЙЯ 
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Дати за провеждане на НВО в VII клас за 
учебна 2018/2019 година 

 

Български език и литература – 17 
юни 2019 г., начало 09:00 часа 
 
Математика – 19 юни 2019 г., на-
чало 09:00 часа 
 
Чужд език /по желание на учени-
ка/ – 21 юни 2019 г., начало 09:00 
часа  

14,06– Край на учебната 

година 5,6 кл. 

28.06-Край на учебната 

година 7 кл. 

СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ СИЛИ, 

УВЕРЕНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ, 

ЗА ДА СЕ СПРАВИТЕ С ТОВА 

ВАЖНО ЗА ВАС 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО! 

УСПЕХ! 


