
 

1 

 

 

  

Училищен вестник 

Словото 

  

Успехи 

      На 30 ноември се проведе национално състезание 

"Моята родина". Участниците от нашето училище са 51. 

Медали получиха 11 ученици на различна възраст. Има 

един златен медал, който спечели Благовеста Трифонова, 

Дарина Гервазова и  Далия Димитрова от 5. клас, Йоан 

Наумов и Стефани Стефанова от 3. клас взеха  сребърни 

медали. Бронзови медали взеха Дамян Крумов от 4. клас, 

Аглая Бонева от 5. клас, Ася Данева от 6. клас, Виктория 

Георгиева, Магдалина Крумова и Христо Йоцов от 7. 

клас. 

 

Брой трети, 

декември, 2017 

 

 

За  поредна  учебна    година  учениците  от  49.ОУ „Бенито  Хуарес”  показаха  високи  резултати  на  
Олимпиадата  по  български  език  и  литература  и  на  Националното  състезание  „Любословие”. 

За  областния  кръг  на  олимпиадата  се  класират: Далия  Димитрова – 5.а,  Дарина  Гервазова – 5.в   , Биляна  
Маврикова – 6.а ,  Валери  Арнаудова – 6.а  и  Дарина  Йорданова – 6.а.  

 За  втори  кръг на  състезание  „Любословие” се  класират:  Деница  Недялкова – 2.е,  Никол  Йорданова – 2.е, 
Габриела  Николова – 2.е,  Катерина Ристова – 2.е, Лора  Руменова – 2.е, Никълъс  Юриев – 2.е,  Станимира  Вълкова 
– 2.е, Гергана  Михова – 5.а, Благовеста  Трифонова – 5.в,  Дарина  Гервазова – 5.в,  Александър  Спасов – 5.г, Дария  
Велкова -5.д,  Виктория  Георгиева – 7.а, Александра  Латинова – 7.б, Ирен  Здравкова – 7.б,  Александра  Срендева – 
7.г  и  Магдалина  Крумова – 7.д клас. 

Благодарим  на  всички  участници  и  на  техните  ръководители: Алб. Владимирова,  Ел. Колева,  М. 
Борисова  и  М. Златанова. 

Успех  на  класираните! 
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Училищен живот 

В навечерието на коледните концерти в 49. ОУ 

,,Бенито Хуарес ''  се проведе коледен базар – 

19.12, 20.12, 21.12.2017г.  

В трите поредни дни участваха ученици от 

всички възрастови групи. Те  изработиха 

коледни картички, пластични коледни ангели, 

коледни елхи, коледни звезди, релефни 

кутийки за бижута, рисувани стъклени 

предмети, панделки за елха, керамични 

предмети, звънчета, керамични вази, свещници, 

бурканчета за мед и още много други предмети, 

украсени с маниста, свързани с бита. Събраните 

пари от коледния базар, по традиция ще 

подпомогнат ученици на 49. ОУ в затруднено 

социално положение  или имащи нужда от 

финансова подкрепа за лечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Учениците от 3 ,,е'' клас в 49 ОУ ,, Бенито Хуарес'' поеха 

собствена инициатива да подарят усмивка през коледните 

празници на деца в неравностойно положение в гр. Мездра. 

Помощта се състои в събиране на лични  дрехи и играчки с 

цел да бъдат подарени като знак на съпричастност, обич и 

подкрепа от учениците.  

            ,,Идват празници, искаме да ги направим щастливи, 

всеки човек трябва да бъде щастлив'' – споделя ученичка от 

класа. 

          Децата от дома ще получат своите подаръци на 17. 

декември с пожелания за весела и топла Коледа.  
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Снежен ден 

          Ставам рано сутринта, мама с усмивка ми казва да погледна през прозореца.  

Поглеждам аз и какво да видя! Вместо зелено-бели дървета, земята е цялата бяла, а 

вместо дъждовни капки падат снежни. 

         -Честит първи сняг! – поздравява ме мама. 

       Обръщам се към нея и я питам дали мога да изляза с приятели. Тя ми позволява. 

Излизам с три приятелки навън, спускаме се с шейни, снежна битка се завихря, другият 

отбор обаче ни победи, но все пак стана весела игра. Направихме четири снежни човеци, 

за да украсим и развеселим квартала. Беше най-хубавият ден за мен. 

Дафни Петрова, 5 ,,б'' 

 

 

Какво е Коледа за мен ? 

( есе ) 

           Коледа е една магия в сърцата ни. 

Тя ни кара да се чувстваме по-добре. 

         За мен Коледа е бялото чудо, което 

преобръща черната емоция на хората. То 

вдъхновява и ни дава сили за ново 

начало. Дарява всекиго с щастие, любов, 

здраве и късмет. Мечтите ни се сбъдват 

и идват нови, по-големи от всякога. 

         На този свят най-важното са 

нашите близки. Ние споделяме с тях 

щастието, любовта и емоцията на 

зимната приказка. Помагайки на хората 

и следвайки доброто, ние променяме 

света, за да стане той по-красив и 

справедлив. 

         Коледа е една бяла приказка, която 

не искам да свършва! 

Далия Драгомирова Димитрова – 5а 

 

 

Творчески изяви 

На  Коледа  стават  чудеса 

 Една  зимна  нощ,  около  два-три  часа,  нещо  изтропа  и  ме  
събуди.  Стреснах  се,  завих  се  през  главата  със  завивката  и  така,  
с  примряло  от  страх  сърце,  останах  до  седем  часа, когато  
слънцето  ме  погали  по  носа.  Скочих,  погледнах  към  прозореца  и  
открих  следното  послание  на  заскреженото  стъкло: „Никога  не  се  
предавай  и  късметът  ще  дойде  при  теб!”  

 Коледа  е! 
 Отидох  до  елхата  и  видях,  че  цялата  е  отрупана  с  
подаръци.  С  брат  ми  започнахме  да  ги  отваряме.  Бяха  
невероятни. 
 Докато  се  радвахме,  някой  позвъни  на  вратата. Едно  
бедно  семейство    помоли  за  подслон.  Пуснахме  ги  у  дома,  
дадохме  им  храна  и  топли,  чисти  дрехи.  Бяхме  щастливи  и  
доволни.  Смяхме  се, разказвахме  си  весели  истории.  И  така  до  
късно  вечерта… 
                Сутринта,  когато  се  събудихме,  не  ги  открихме. Сякаш се 
бяха изпарили като дим през комина. Но  не  мислихме  дълго  върху  
това, навън  снегът – пухкав  и  бял -   ни  мамеше  да  излезем  и  да  
се  разходим. 
                Празничният  град – шумен  и  пъстър,  се  усмихваше.  Хората  
бързаха,  всеки  носеше  някакъв  цветен  пакет – да  зарадва  някого,  
когото  обича… Хубаво  е  човек  да  обича  и  да  бъде  обичан.  Да  
дарява  радост  и  да  бъде  даряван  с  нея… 

Влязохме  в  една  кабинка  за  снимки.  Мъжът,  който  
снимаше  с  камерата,  се  оказа  нашият  вчерашен  гост.  Той  полетя  
нагоре  и  цялото  му  семейство  се  показа  от  нищото.  Благодариха  
ни  искрено,  казаха,  че  само  ние  сме  им  помогнали. Оказа  се,  че  
подлагат  на  изпитание  всички  хора  и  даряват  със  здраве  и  
късмет  тези,  които  го  издържат.  

Ето,  че  на  Коледа  стават  чудеса… 

 
Александрина  Георгиева  Георгиева,  5.а  клас 

 

 

 
 

 

 

 


