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Училищен вестник 

Словото 

  

Училищен живот 

 

Брой четвърти 

 

 

 Уважаеми колеги, 

Можем с право да се чувстваме удовлетворени, че днес знанията и уменията, 

които даваме на възпитаниците си, са усвоени от тях успешно и сега ни радват 

със своите успехи. Пожелавам ви да продължавате да работите за създаването 

на пълноценни личности, доволни че са ученици на нашето училище. 

 Скъпи ученици,  

Пожелавам ви да бъдете старателни в усвояването на знания, да продължавате 

да ни очаровате с вашите прекрасни музикални изпълнения, с танците си, с 

рисунките си, да ни радвате с победите си в спорта. Бъдете по-ученолюбиви и 

упорити в учебния процес.  

                                                                                 Яница Милева 
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Успехи 

 

В националният конкурс 

,, Рицарят в мен'' взеха 

участие 35 ученици от 49. 

ОУ. 10 от тях бяха 

наградени по време на 

официална церемония, 

която се проведе в актова 

зала на 49. ОУ ,,Бенито 

Хуарес''. 
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1. Ученичката Виктория Георгиева от 7 „а” клас, спечели трета награда в 

Национален конкурс за детска рисунка  „Трифон Зарезан” . Церемонията по 

награждаване се проведе на 01.02.2018г в град Сунгурларе.  

 

2. Детски конкурс ,,Сирни Заговезни” 

 

Традиционно Командерия  „Света София“ съвместно с район Подуяне, Столична 

община организираха детски конкурс „Сирни Заговезни“ – рисунки и маски. Конкурсът 

тази година се проведе в 9 училища. Обявяването на наградените участници  се състоя 

на 28 .02.2018 г. /сряда/ от 12.00 ч. в 49. ОУ „Бенито Хуарес”. Учениците от 49. ОУ 

взеха активно участие и представиха своите рисунки, изработени от акварелни бои и 

графични материали, както и ръчно изработени кукерски маски апликации. 

 

3. На 27.02.18 в 49. ОУ се проведе благотворителна изложба от мартеници и 

картички. В организацията и провеждането на базара взеха участие ученици от 3 и 

4 клас. Събраните средства бяха дарени на деца от 49. ОУ, имащи нужда от 

подкрепа. 
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                         Във връзка с патронния  празник на 49.ОУ „Бенито Хуарес“– София и  

със съдействието на Училищно настоятелство „Надежда“ , Педагогическият съвет и 

Ръководството на училището награждават: 

                            За отлични постижения във учебно-възпитателния процес,  успешно 

представяне на олимпиадите по български език и литература, математика, история, 

география, биология, химия и физика: 

Виктория Мартинова Георгиева от 7.а клас, която е и  на първо място в България на 

националното състезание по български език и литература за седмокласници  

„Любословие“ 

Авигея Веселинова Илиева от 7.а клас и 

Магдалина Росенова Крумова от 7.д клас; 

                           За отлични постижения в учебно-възпитателния процес и  отлично  

представяне на втория кръг на  олимпиадите по български език и литература и история: 

Далия Драгомирова Димитрова от 5.а клас 

Дарина Чавдарова Гервазова от 5.в клас за отлични постижения на втория кръг на 

олимпиадата по български език и литература и на националното състезанието за 

петокласници „Любословие“ ( второ място в България ); 

                      За  отлични резултати на втория кръг на олимпиадата по история: 

Благовеста Красен Трифонова от 5.в клас, Рая Георгиева Гергинова и Аглая 

Ангелова Бонева от 5.а клас; 

                      За отлични постижения на състезанията по математика за четвърти клас 

Виктория Ивайлова Константинова  от 4.б клас. 
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 Учениците  от 49. ОУ отново показаха завидни математически успехи 

в Общинския кръг на олимпиадата по  математика.  До Областния кръг се 

допускат участниците получили 16 и повече точки. 

     Нашите представители са : 

ІV клас 

1. Виктория Константинова - 4б     

2. Леа Генова - 4г 

3. Мария Любомирова – 4г 

4. Мартин Калковски - 4е 

5. Константин Костов -4е 

6. Самуил Тужаров -4в 

7. Християн Николов – 4б 

8. Борис Червенков – 4в 

9. Цветомира Цветанова – 4б 

V клас 

1. Дария Велкова -5д 

2. Ян По Сен -5a 

3. Гергана Михова -5а 

4. Александър Спасов -5г 

5. Димитър Иванов -5д 

6. Атанас Нинов -5д 

VI клас 

1. Биляна Маврикова -6а 

2. Екатерина Христова -6а 

3. Деяна Георгиева -6а 

4. Валери Арнаудова -6а 

5. Яна Илиева -6а 

6. Деница Маринова -6в 

VII клас 

1. Авигея Илиева -7а 

2. Виктория Георгиева -7а 

3. Магдалина Крумова -7д 

  

         Желаем ви успехи и на Областния кръг от олимпиадата по математика! 
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Левски 

Почти  прокъсано,  измършавяло  вече,  въжето  с  прегръдка  груба  
обгръща  врата  на Левски.  Лицето  му сякаш  се опитва  да  пробие  мрака,  
но  не  може… 

По  пътя  към  смъртта най-големият  българин пристъпва  уверено.  
Черната  майка  земя  прегръща  сина  си  и  като  че  ли  той  се  унася  в  сън… 
Сънува  свобода  и  вярва  безпределно, че  сънят  му  ще  се  сбъдне.  Небето  
черно  чернее, а земята,  стъписана, стене.  Студеният  вятър  мълчешком  
танцува  с русите  му  коси вихрения  танц  на  смъртта. Виелицата пее… 

 Левски  е мъртъв,  виси  на  бесилото  „със  страшна  сила”. Виси,  а  
кръвта му  продължава  да  гори.  

Защо  ли,  народе???? 
 

Биляна  Маврикова,  6.а клас 
 

        
 
 

Творчески изяви 

 

На  02.03.2018г. учениците  от клуба  по  интереси  „Комуникация  чрез  

различни  видове изкуства”  с  ръководител  г-жа  М. Златанова   представиха  

първата  си  публична  изява  в  къщата  музей  „Иван  Вазов”,  София.  

Учениците  изнесоха  рецитал  по  стихове  на  патриарха  на  българската  

литература. 
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Моето училище 

Училището е мястото, където всеки ученик усвоява нови знания. 
Моето училище е първото стъпало, което трябва да преодолея. Избрах го, 

защото отговаря на моята представа за съвременно училище. В него мога да 
постигна мечтите си, следвайки своята цел. А тя е не само да трупам знания, но 
и да се изградя като личност. Тогава аз ще бъда себе си – такава, каквато искам: 
целеустремена, добросърдечна, трудолюбива, толерантна и справедлива. За 
това ще допринесат и моите учители. Те са всеотдайни и неуморни в стремежа 
си да ни разкриват постиженията в науката и истините в живота. Тяхното 
трудолюбие е пример за нас. Затова заслужават нашето уважение и 
преклонение. 

За мен моето училище е едно свято място. Свързвам го с възрожденското, 
съхранило добродетелите на народа ни.  Ние сме продължители на традициите 
и трябва да го опазим. 
  

 Далия  Димитрова,  5.а

   

 
 

Родови корени 
 

Родът  и  семейството  са  най-скъпите  неща,  които  човек  притежава  
още  от  раждането  си.  Откъде  започва  моята  история?  А  твоята?  Къде  е  
нашето  начало?  Въпроси, които  трябва  да  получат  отговори.  Търсим  
родовите  си  корени,  разтваряме  страниците  на  миналото,  събираме  
разпилените  мигове. 

Думите  род  и  семейство  събуждат  в  мене  гордост  и  самочувствие,  и  
…любопитство.  Нали  децата  повтарят  своите  родители. Нали  ние  сме  
тяхното  продължение  във  времето.  Поколение  след  поколение.  В  очите  на  
баба  и  дядо  виждам  очите  на  мама,  на  тате,  виждам  моите.  В  усмивките 
им  се  оглежда  моята. Усещам  буйната им  кръв  във  вените  си. 

Семейството  ми  е задружно.  Родът  ми  е  голям  и  аз  познавам  
неговата  история.  Щастлива  съм!  Хубаво  е  човек  да  усеща  топлината  и  
любовта  на  близките  си,  да  знае,  че  има  някой,  който  винаги  ще  го  обича  
и  закриля.   

На  празници  се  събираме  около  трапезата.  Разговаряме,  сближаваме  
се.  И  малки,  и  големи,  и  още  по-големи.  Подаваме  си  ръце  и  тръгваме  
назад  във  времето,  за  да  проправим  пътеки  към  бъдещето.  Моето  бъдеще.  
Твоето  бъдеще.  Нашето  бъдеще! 

 
      Михаела  Йовчева,  6.б клас 

 


