
...Апостоле, ти при-
мер си за нас...  
 

Песен за Апостола 
текст и музика  
Мария Нинова 
  

Живял преди много години 
в България славен герой. 
На милата наша Родина 
обрекъл живота си той. 
Нарекли го Левски, защото 
по лъвски бил силен и смел 
безстрашно се борел със злото 
след себе си всички повел. 
Апостоле, от теб се учим всички! 
Апостоле, ти пример си за нас! 

България за теб била е всичко, 
България е всичко и за нас.  
И днес се прекланят децата 
на Левски пред подвига свят 
с Апостола на свободата 
сме горди пред целия свят.  
 
ВЕЛИКИ МИСЛИ НА ЛЕВСКИ: 
 Дела трябват, а не думи.  
 Времето е в нас и ние 

сме във времето.  
 Народната работа стои 

над всичко.  
 Близо е времето вече — 

българинът не ще бъде 
роб, а свободен.  

 Дързост и постоянство! 
 

Линк на песента в you tube: 
 
https://www.youtube.com/watch?
fbclid=IwAR1pu0WsW_vFdzAMb5A1
MJYBdJ9qoG-
snqZb8DVkzkl1jiCIiCGkpmxd2Ds&v=5
lGu3drqCXI&feature=youtu.be 

 
Тея Иванова 5 "а" клас  
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Професионален 
фолклорен ансам-
бъл “Добруджа”  е 
признат за един от най-
добрите представители на 
фолклорния жанр в Бълга-
рия.  Неповторимият маниер 
на музициране, специфичен 
за добруджанския фолклор 
заради съчетанието между 
традиционните инструменти – 
копанка, гайда, кавал и тъ-
пан, и не до там познатия ин-
струмент – хармоника, е запа-
зена марка на ансамбъл 
„Добруджа”. С лекота претво-
рява добруджанския и  фолк-
лора от други региони. С ес-
тествени и красиви гласове, 
певиците в ансамбъла про-
дължават богатата песенна 
традиция на Добруджа, пре-

създават една необят-
на многогласна все-
лена от мелодии, бо-
гата душевност, кра-
сота и мъдрост. Със 
своите многобройни 
концерти ПФА 
„Добруджа” участва 
активно в концертния 
живот на Добруджа и 
България. Получава 

нестихващи 
аплодис-
менти, мно-
го награди и 
омагьосва зрите-
лите  със своя 
красив танц и 
песен.   

Георги Минчев 
5 “а” клас 

Забавл явай те  се ,  ч ете те ,  информирай те се ,  бъде те  будни  и  винаги  в  ча с !  

СУ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ГР. ДОБРИЧ 

Училищен вестник издание на Клуб “Чети с нас!” 

по проект Занимания по интереси 



Димитър Чавдаров 5 “а” клас    

из градовете, стават обири... 
На 4-то място е Minecraft . 
Видео играта е публикувана 
от шведската компания Mo-
jang. Огромната разпростра-

неност в социалните мрежи, 
я правят една от най-
популярните онлайн видео 
игри за малки и големи.  

Компютърните игри са част от 
ежедневието на милиони хора по 
света, които избират за свое хоби 
точно този тип забавление. Ако и 
вие се определяте като геймър, то-
гава вижте кои са 5-те популярни 
видео игри според мен.  
На 5-то място поставям: Grand 
Theft Auto V (Gta5) е най-
голямата екшън-приключенска игра 
с отворен свят, разработена 
от Rockstar North. Играта се съсре-
доточава върху „преследването на 
всемогъщия долар“. Разхождаш се 

На 3-то място нареждам Need for 

Speed (NFS) е поредица състезате-
ни игри на Electronic Arts. В тази 
игра има много състезания и коли. 
На 2-ро място е—Counter-Strike: 
Global Offensive (CSGO).Тази игра 
се играе от два отбора. Всеки играч 
има право на оръжия,гранати, пат-
рони, пушки, пистолети и други.  
На 1-во място според мен е Fort-
nite—хит в мрежата. Има сезони, 
много герои, оръжия, танци, кирки 
и други. 

  Георги Станимиров 5 “а” клас 
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Скъпи читатели, нашата кръстословица  е съставена от въпроси, свързани с темите във 
февруарския ни брой. При правилно решение на кръстословицата, ще получите отвесно 
месец от календара!  Забавлявайте се!          

"светец на любовта" . 
Любовта е навсякъде... Няма по-
голямо щастие от това да оби-
чаш и да си обичан. Просто му 
се наслаждавайте.  

Свети Валентин се отбелязва на 
14 февруари в някои страни като 
Ден на любовта. На тази дата 
двойката изразява любовта си 
един към друг, като си изпращат 
поздравителни картички, бонбо-
ни-сърчица и др. Името на праз-
ника идва от един от двамата 
християнски мъченици, наречен 
Валентин, живял през 3 век.  На 
този ден още през 14 век в Анг-
лия започва да става традиция да 
се разменят любовни послания 
под формата на т. нар.  валентин-
ки.  Съвременните символи на 
любовта сега са сърцето и обра-
зът на крилатия Купидон.   
Свети Валентин се превръща в 
покровител на влюбените или 

И н ф о р м а ц и о н н а  д ъ г а  

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ... 

Ден на влюбените 
СВЕТИ ВАЛЕНТИН 

КРЪСТОСЛОВИЦА  

 - Как се пише любов? - попита Прасчо. 
- Тя не се пише, тя се чувства... - отвърна Пух. 

1. Ден на лозаря 
2. Зимен спорт 
3. Национален герой 1837- 

1873 
4. Електронен спорт 
5. Професионален фолклорен 

ансамбъл на гр. Добрич 
6. Българска поетеса, прево-

дачка, детска учителка 
7. Категория спортове 
8. Любим предмет в училище 
9. Продукт на фотографията 
10. Зодия 20 януари - 19 февру-

ари 
11. Прозвище на Левски 
12. Ден на любовта 
13. Нашите ученици със спо-

собности и умения 

Виктория Йорданова 5 “а” клас 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts


голямата от двете дъщери на поета. Леда 
Милева е автор на повече от 30 стихосбир-
ки за деца, театрални и радио-пиеси, пре-
веждани на английски, френски, немски, 
руски, полски и други езици. Автор е на 
множество статии по проблемите на лите-
ратурата, превода и международното кул-
турно сътрудничество. Преводач е на съв-
ременна американска, английска и афри-
канска поезия. 
Азра Исметова 5 “а”клас Леда Гео  Милева 

е българска поетеса,  
преводачка, детска учител-
ка, народен деятел на из-
куството и култура-
та, общественичка, дипло- 
мат. Тя е автор на стихове 
и пиеси за деца и на прево-
ди от английски, руски и  
френски.  
 Леда Милева е ро-
дена на 5 февруари 1920 г. 
в София, в семейството на 
поета Гео Милев. Тя е по-

 
Моята учителка 

 
 

Когато за пръв път страхливо 
аз в класната стая надникнах, 
тъй ласкаво ти ме погали, 
че в същия миг те обикнах. 
  
Когато с несръчните пръсти 
се мъчех да пиша с мастило, 
ти, сведена кротко над мене, 
ми вдъхваше вяра и сила. 
 
С тебе разбрах, че щом учиш, 
урокът е винаги лесен, 
че винаги трябва да бъда 
с другарите искрен и честен. 
  
Научи ме ти да обичам 
от ранните детски години 
горите, полята — и всичко, 
което наричам „родина“. 
  
Аз много неща ще забравя, 
но теб ще забравя ли? — Няма. 
В сърцето си твоето име 
до името пазя на мама. 

1. Volcano Boardin е спускане по 
отвесните склонове на действащ 
вулкан с огромна скорост, 
“въоръжен” единствено с борд. 
2. Limbo Skating е пързаляне под 
коли. Изисква сила, бързина и  гъв-
кавост на гимнастик.  
3. Train Surfing е “сърфиране” на 
покрива на движещ се влак.  Този 
спорт е забранен.  
4. Crocodile Bungee е бънджи скок 
над воден басейн с крокодили.   
5. Cliff Diving представлява гмур-
кане със скок от висока скала, 
предшествано от красиви акроба-
тични номера. 
6. Freestyle Powerisers Stilts. 
Спорт  на кокили за акробатични 
номера.  

Високите нива на адреналин 
са примамливи за немалък 
брой търсачи на силни усеща-
ния от всички страни и въз-
расти. 
Търсенето на онова изживява-
не, което да осигури победа 
над себе си, принуждава хо-
рата да експериментират във 
все по-странни и екстремни 
опити. 

7. Underwater Hockey е подво-
ден хокей, практикуван от  
гмуркачи. 
8. AirKicking. При еъркикингът 
огромен катапулт те изстрелва 
на 8 метра над басейн с вода 
или ров с пяна.   
9. Slacklining е ходене по пру-
жиниращо въже над пропаст. 
10. Zorbing Ball. За целта е не-
обходима голяма топка с две 
стени, между които има въздух, 
можете да влезете и да се тър-
кулнете по някой склон.   
Това са спортовете с риск и ек-
шън, в които водещ е адренали-
на. Тук грешките са фатални.  
Константин Паскалев 5“а” клас 

С т р а н и ц а  3  

Топ 10 на екшън спортовете  

към вас много интересни лич-
ности! 2021 година обещава на 
Водолеите истински щастлив и 
ползотворен, във всеки смисъл, 
период.   
Всички пътища ще бъдат откри-
ти за творчество, техническа 
дейност и професионално раз-
витие. 
Много от мечтите на Водолеите, 
през тази година, ще се сбъднат.  
Ако през тази година започнете 

много да се гордеете със себе 
си, ще отблъснете приятелите 
си. Дръжте ги близо  до себе 
си и бъдете смирени. Няма да 
ви навреди да сте по-гъвкави 
и чувствителни. Важно прави-
ло през 2021 година е: Не взи-
майте решения, когато сте 
ядосани! Не правете обещания, 
когато сте щастливи! Живейте 
позитивно ! 
Кристиан Янков 5”а” клас 

2021 година ще 
бъде преломна и  
наситена с много 
събития за Водо-
леите. Не демон-
стрирайте своите 
лидерски качест-
ва там, където не 
е нужно. Някой 

може да ви измести. Не вършете 
много неща, ако искате да сте в 
добро настроение! Бъдете опти-
мисти, защото това ще привлече 

Б Р О Й  5  

ЗОДИЯ ВОДОЛЕЙ 

ЛЕДА МИЛЕВА 



  

улей с повдигнати краища на за-
воите. Шейната, предназначена за 
четирима състезатели, тежи 630 
кг, а тази за двама състезатели – 
385 кг. Всяка шейна има четири 
стоманени кънки, предните две 
от които се управляват с корми-
ло. Времената за спускане се из-
мерват до хилядна част от секун-

Бобслей е зимен спорт, в който 
отбори от двама или четирима 
състезатели се спускат по спе-
циален тесен U-образен леден 
улей със гравитационно зад-
вижвана шейна. 
Легендата за бобслея, като 
спорт, се появява през 1888 го-
дина в Санкт Мориц, Швейца-
рия, където английски турист 
съединява две ски, за да се 
спусне по снежен 
хълм. Първите състезателни 
шейни са с дървени ски, които 
скоро са заменени с метални. 
Международната федерация по 
бобслей и тобоган е създадена 
през 1923 година. 
В началото пистата е права, но 
постепенно преминава в леден 

дата.   
Дебют в бобслея България прави 
на игрите “Калгари ‘88”. В Канада 
стартират 3 наши шейни.  
Андрей Борисов 5 “а” клас 

 

 

 

БОБСЛЕЙ—зимните торпеда 

НАШИТЕ ДЕЦА ТАЛАНТИ 
  
Ст анислава Пет рова  
6 “б” клас. Първо 
място на областен 
кръг на олимпиада  
по руски 
език.  
  
 
 

 
 
 
Надежда 
Маринова  
4 “а” клас.  
Трето място на 
Държавните 
индивидуални 
училищни 
първенства по 

шахмат. Момичета до 11 години. 

ЗАБАВНА МАТЕМАТИКАТА 

Екип: Виктория, Георги Станимиров, Азра, Константин, Димитър,  Кристиян,  

Андрей, Тея, Пабло, Георги Минчев. Гл. редактор: Нели Георгиева—библиотекар 

Екип: Виктория, Георги Станимиров, Азра, Константин, Димитър,  Кристиян,  

Андрей, Тея, Пабло, Георги Минчев. Гл. редактор: Нели Георгиева—библиотекар 

Как може да има рав-
нодушни към матема-
тиката, които не само, 
че не я разбират, но и 
не съжаляват за това? 
          Архимед  

Въображението е 
необходимо, както в 
поезията така и в 
геометрията.  

А. С. Пушкин  

Природата ни гово-
ри с езика на мате-
матиката, буквите 
на този език са кръ-
гове, триъгълници 

и други математи-
чески фигури.  

Г. Галилей 
Хумористични  
определения  
Точката е ъгъл, на 
който са отскубнати 
раменете.  
Кривата линия е пъ-
тят на точка, която се 
разхожда нехайно.  
Окръжността е раз-
ширена точка.  
Правата – пътят на 
точка, към която е 
отправена закана и 
тя бързо бяга.  
Сферата е издута 
точка.  

Задача на чер-
вената шапчица. Червената 
шапчица носи сладки в кош-
ница, като техният брой е ра-
вен на число, което е по-
голямо от 15 и по-малко от 
20. Броят на сладките се дели 
на 2, 4, и 8. Бабата си взела от 
сладките толкова, колкото е 
числото, което се дели на 2, 
3, 4 и 6. Колко сладки носи 
Червената шапчица? Колко 
сладки си е взела бабата? Ос-
тават ли сладки в кошницата?  

Теглото на една пуйка 
е 2 кг и още полови-
ната от нейното тегло. 
Колко килограма те-
жат две пуйки?  

СЪБИТИЯ ОТ 
УЧИЛИЩНИЯ 

ЖИВОТ 


