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УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

Днешният брой ще разкаже за 

най- интересните моменти от живота в училището през изминалия 

месец. Ние учихме, веселихме се, но се опитахме и да направим по-

интересен делника ни, да разчупим ежедневието. Може би сме 

пропуснали нещо забележително, което се е случило точно на вас, но 

няма как да научим за него, ако вие самите не го споделите с нас. 

Затова с нетърпение очакваме нашата поща да се напълни с писмата 

ви, тръпнем да разберем вашето мнение за това, което правим.  

Нали не сте забравили, че очакваме и предложенията 

ви за име на нашия общ вестник. В сайта на училището 

имаше предложения и за  лого на вестника. То може да бъде 

интересна ваша идея, която е визуализирана или пък просто 

предложение как да изглежда логото ни.  

Не ни щадете- пишете ни! Не забравяйте нашия 

адрес: 

nie_zanas@abv.bg 

 

 

 

 

Рубрика с главните редактори 

 

 

mailto:nie_zanas@abv.bg
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На 31.10.2010г. в салона на 

читалище „Христо Ботев” за пръв път се 

завихри Бал на чудовищата. Той беше с 

благотворителна цел,  а събраните 

средства ще бъдат използвани в 

работата на децата от Творческата 

работилница към читалището. В нея 

членове са наши съученици- от най- 

малките до най-големите в училището. 

Тази вечер беше едно тържество на 

интересните приумици и на веселието. 

Костюмите бяха изработени от самите 

деца, участници в шоуто. Уникалната 

украса също беше тяхно дело. Повечето 

гости- много малки и много големи, но с 

еднакво      дяволски пламъчета в 

очите, също бяха маскирани.  

Още щом влязохме в сградата, 

посрещнаха ни  сраховити  Баби Яги- 

няколко на брой, последвани от  

дяволчета и чудовища, а между тях се 

мяркаха и феи. Те щедро раздаваха  

много сладкиши и лакомства.  За най-

добре костюмиралите се имаше и 

награди.  

В празника участваха предимно 

деца от училището ни- те бяха и сред 

маскираните, и като танцьори в модерен 

балет "Електра", който  изпълни танц 

 за „добре дошли”. Целият празник беше 

съпътстван от много музика и танци. 

 Връх на веселието беше  дългото 

влакче, което „издаваше” небивали 

радостни крясъци и песни. 

 Когато всички си тръгнахме с 

приповдигнато настроение, по пода 

останаха да се търкалят самотно 

балончета, приличащи на малки 

уморени духчета. 
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На 10 ноември учениците от Х клас имаха 

интересно преживяване в Химическия факултет 

на Софийския университет. Те присъстваха на 

химически демонстрации, свързани предимно с 

органичната химия, която изучават в часовете 

при госпожа Нели Ризова. Тя беше човекът, 

който организира посещението във факултета. С 

нея разговаря нашият екип.   

 

-Г-жо Ризова, разкажете ни какво видяха учениците от ІХ  и 

Х клас  при посещението си на химическите демонстрации!  

 Г-жа Ризова: Научиха  за приложението на тази природна 

наука в практиката. Учениците наблюдаваха в реални условия как 

протичат химични реакции- с катализа и без нея, откриха сами кои 

са факторите, от които зависи скоростта на химичните реакции. 

Десетокласници не само наблюдаваха как студентите по органична 

химия извършват практически занимания, но и сами можаха да се 

докоснат до тайните на химията. Те станаха свидетели  как се 

охлажда газ, присъстваха на изследване на кръвни проби при 

съмнение за отравяние.  

За момент се видяха като персонажи от филма  „От 

местопрестъплението”, докато изчакваха центрофугирането на 

кръвната проба. Специалистите разказаха за фосфорециращите и 

флуоресциращите  вещества и защо при изслдване с тях кръвта става 

синя на цвят.  

Станахме свидетели и на  демонстрации със змийска отрова на 

кристали (изглеждаше като захар) . 

В лабораторията по приложна химия специалистите разказаха за 

приложението на химията в практиката, как се получава защитната 

линия при банкнотите и знаците върху лични карти и други 

документи. 

 В лабораторията за  изследване на телесни течности станахме  

свидетели как се изследват тези течности. Това е  много важен 

детаил при разгадаване на тежки криминални случаи. Научихме, че 

всеки наш косъм има памет- по ДНК-то в него учените могат за 

разкажат за здравословното  състояние на човек от последните две 

години, например, да установят какви лекарства си пил. Косъмът 

може „да разкаже” дали си злоупотребявал с цигарите, дали си 

взимал  дрога- дори само веднъж, ей така- за опит,  през последните 

24 месеца. 
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 На 12 ноември  предстоеше ново изживяване с г-

жа Ризова. Тя заведе ученици от VІІ и VІІІ клас на 

шоуто „Вечер на химията” в Химическия факултет на 

Софийския университет. Този поглед към науката беше 

далеч от сухата материя в учебниците ни- забавлявахме 

се истински. 

Там предлагаха коктейли от вода и органични 

вещества. Пред нас за секунди само направиха бяло и 

червено вино от вода и странното вещество в колбата, 

пред очите ни сътвориха уиски, което бързо замразиха, 

изготвиха за нас трицветни сокчета, чиито цветове не се 

смесваха дори при разклащане.  

За удоволствието на момчетата демонстрираха 

пред нас мини експлозия, която  изтрещя доста силно и 

забули в дим всичко наоколо. 

 При смесването на няколко вещества, отново 

неизвестни за нас , се получи нещо средно между 

захарен памук и възглавница.   

 

Пред очите ни втечниха въздух, а получения от 

дестилацията му азот имаше синкава окраска. Върху 

ръката на лаборантката изсипаха течен азот, който 

веднага се изпари  без  момичето  да пострада. Не беше 

такава съдбата на една ябълка, която замръзна при 

съприкосновението с азота, а по- късно тя беше разбита 

в стената, падайки като парчета лед на пода. 

Демонстрираха ни и как по стълбите бавно се стича 

течен азот, придобил формата на ефектна димна завеса.     
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11 ноември беше интересен ден за нашия СИП. Г-жа Косева-нашият ръководител, изпълни едно 

старо обещание и посетихме Народната библиотека”Св. Св. Кирил и Методий” в София. По пътя 

към светилището на книгите сред много смях и закачки разгледахме и други столични 

забележителности. 

 

.        

              Президентство                                                                     Министерски съвет                                                   Бившият партиен дом,  
                                                                                                                                                                                                              сега  част от Народното събрание        

 

Възхитихме се от архитектурата на сградите, поместили Министерски съвет и Президентството, а 

между тях  и ъгловата сграда на част от Народното    събрание.   В подлеза между трите емблематични 

сгради разгледахме останките от крепостните кули на стара Сердика . 

Пред бившия царски дворец узнахме за миналата му слава, че орнаменти от украсата са изработени 

във Виена и Париж, а самата вътрешна архитектура наподобява тази на Версай. Но преди този блясък 

сградата е била  бивш  конак, а  след избирането й за дворец била толкова жалка, че  в чакалнята й весело 

подскачали жаби, а над леглото на княза бил сложен балдахин, за да не пада мазилка по главата на 

височеството. 

 

                                                       

Съвременен изглед на двореца, днес преустроен  в Софийска градска галерия  и Тронната зала, запазила предишния си блясък. 
 

Спряхме в градинката пред храм- паметника „Св. Александър Невски”, за да се поклоним пред 

множеството паметници, емблеми на столицата и държавата ни: 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sofia-NHG-imagesfrombulgaria1.JPG
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sofia-national-art-gallery-ex-palace.JPG
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                  Паметникът на Иван Вазов                                                 Паметникът на участниците в освободителните борби  

     

                Паметникът на незнайния воин                                Лъвът  до Вечния огън                                        Храм- паметник „Св. Ал. Невски” 

Пред нас беше величествената сграда на Ректората на Софийския университет. Новопостъпилите 

студенти,  впечатлени от академизма тук, 

казвали, че ако  някога завършат- братята 

дарители Евлоги и  Христо Георгиеви 

щели да им станат на крака, за да ги 

аплодират. Досега не се е случвало :), 

въпреки многото специалисти, завършили 

тук. 

Разгледахме най- голямата аудитория-65, 

главния вход със стълбището към аулата и 

многобройните витражи (стъклописи), 

почувствахме духа на най-старото висше 

учебно заведение у нас и си обещахме един 

ден това да бъде нашият университет. 

А...успяхме и да се изгубим в 

многобройните му коридори. 
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Точно срещу Софийския университет е сградата на 

Народната библитека- шедьовър на архитектурното 

изкуство. На нейното място е била първата софийска 

пързалка. Там ходели да се забавляват чужденците от 

посолства и легации и аристократите на града. 

Обикновените софиянци не можели да се начудят на 

акъла им- защо големи хора ходят там да подскачат и 

да падат. Научихме, че в библиотеката има особен 

пропусквателен режим, че не е позволено да се взимат 

книги за вкъщи. Разгледахме огромните каталози- 

азбучни, систематични, на имена и много други, 

посетихме и изложбата, посветена на Деня на 

будителите и ...се снимахме за спомен и като 

доказателство, че и ние сме били там.  

 

 

 

 

Световната здравна организация обявява 18 ноември за Ден против тютюнопушенето и за Ден без 

тютюнев дим. С помощта на педагогическия съветник – госпожа 

Ватрачка, и благодарение на ентусиазма на ученици от VІІІа клас 

училището ни отговори подобаващо на  предизвикателството да 

отбележим подобаващо този ден. 

Утрото на 18 посрещна всички ни с изненада. Фоайето в новата 

сграда бе преобразено от плакати, рисунки и табла с материали, 

агитиращи против тютюнопушенето. Всички материали бяха 

изработени от учениците в среден курс.                                         

Освен с агитационни плакати, бяхме посрещнати от хубавите момичета от VІІІа клас- Ася, Ади, Айнур, 

Ангелинка, Сашка, които предлагаха бонбони за смучане, вместо цигарен дим. 

 
Госпожа Сачкова и госпожа Карамфилова също се възползваха от смучащите бонбони  
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Това не беше всичко. 

Момичетата бяха 

организирали и друг вид 

агитация против пушенето- те 

участваха с доклади и 

представиха презентация за 

вредата от употребата на 

цигари пред петите класове. 

Въздействието на „филма” 

върху учениците беше видимо- излизащите от компютърната зала изглеждаха потресени от 

видяното! 

 

На 21 ноември православните християни честват един прекрасен 

празник- Ден на християнското семейство.  Този ден  учениците от ІVа 

клас- с класен ръководител г-жа Илияна Циркова, отбелязват подобаващо. 

Те поканват родителите си и пред тях разказват за най- красивите и 

известни православни празници- Коледа, Великден, Гергьовден и др. Децата 

били разделени на два отбора. Интересен и показателен за подготовката 

им е резултатът от състезанието- отборите  завършват наравно.  На 

този ден децата прочитат и есетата, които  са посветили на своите 

семейства и на миговете, прекарани заедно. Децата сами избират  

победител – Симона Велкова. На второ място те класират Зорница 

Христова, а на трето- Магдалена Бодева. Приготовленията за това красиво 

тържество не спират дотук. С помощта на родителите си една част от 

учениците нарисували православни икони. Но имало деца, които сами се 

потрудили и...в двата случая се получило нещо прекрасно. За победител 

сред зографите, на когото помогнали мама и тате, децата избрали 

Велислав, а победител сред индивидуално работилите художници станала 

Доника. 

 Поздравления за старанието и успеха на децата и за подкрепата на 

родителите. 

За тази инициатива ни разказа г-жа Циркова. От „Училищен вестник” 

на награждаването на първенците, което се състоя няколко дни след 

тържеството, присъства г-жа Косева. „Аз се просълзих, когато слушах 

съчиненията им- по детски искрени и вълнуващи. Децата имат моето 

пълно възхищение! Благодаря им, че бях сред тях!”-сподели г-жа Косева.                                    

Ето част от  съчиненията им: 
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Моето семейство 

Симона Венкова- победител в конкурса за есе   

Моето семейство е голямо и всички се 

обичаме. Ще започна с мама. Тя се казва 

Даниела- Нели, Дени или Дада-на галено. 

Всички я обичаме заради грижите, които 

полага за нас. Въпреки че е работеща майка, 

намира време за всичко.  

Следващият член на семейството е тате. Той се казва Любомир- 

Бубата, Любчо или Тихата стъпка. Прякорът му е измислен в казармата, но 

не знам историята добре. 

Идва ред и на брат ми. Неговото име е Васил- Васчо или Василището. 

Вярно е, че е таралеж в гащите, но го обичам. Бабите и дядовците ми са 

много добри с мен. И тях обичам, защото ме глезят. С моето семейство сме 

прекарвали незабравими моменти- рождени дни, имени дни или просто дни.           

Благодарна съм им за грижите, обичта и радостта, с които са ме дарили и 

продължават да даряват. 
 „Любовта на моето семейство е незаменима”- пише  Зори-  

„Едно нещо, което сплотява нашето 
семейство е, че ние никога не се лъжем и 
нямаме тайни...Другото нещо е, че си 
помагаме взаимно, каквато и трудност да ни 
се изпречи на пътя...Невероятно много 

обичам моите родители, дори и да ми се карат...Има 

моменти, в които водим дълги разговори за това 
как трябва да се отнасям към приятелите си, как 
трябва да се държа в училище и какви са моите 
отговорности.”  

 

„В моето семейство цари уютна атмосфера. Чувствам се спокойна, защото знам, 

че най- важните ми хора винаги са до мен. Подкрепяме се и взаимно се обичаме...За мен 

семейството ще остане мястото, където винаги мога да намеря утеха и разбиране. 

Моите родители се стараят да ни възпитат като отговорни и добри деца...” казва 

Мишето  

.„Моето семейство уважава и почита християнските празници.Тази традиция се 

предава от поколение на поколение в годините. Моите родители ни учат на любов и 

сплотеност в нашето семейство. На този ден(21 ноември- Ден на християнското 

семейство) всяка година ние посещаваме църквата „Света Неделя”, в която мама и 

тате са се венчали, а ние с кака сме кръстени. Запалваме по една сещ мълчешком 

като си пожелаваме Господ да ни дава здраве, любов и сплотеност...” 
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„Аз имам голямо и добро семейство. Ние винаги си помагаме в нужда”- 

казва Мартин. 

„Моето семейство е невероятно, дано и вие имате такова”- споделя  

Ваня. 

 Велислав- Първо място 

Иконата е рисувана с  помощта на родителите 

Доника- първо място 

Ученичката е рисувала сама иконата, без чужда 

помощ. 

Рисунката е с моливи и на снимката не е достатъчно контрастна. 

Затова ви предлагаме общ изглед на всички икони, нарисуван от 

децата- и с помощ на родителите, и самостоятелно. 
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Скъпи съученици, наближават прекрасни празници-             

Бъдни вечер, Коледа, Нова година. 

По този повод организираме конкурси за най- сполучливо 

украсена традиционна сурвачка. Могат да участват ученици 

от І до ХІІ клас 

За да не се почувстват ощетени художниците- на 

вниманието им предлагаме конкурс за най- красива коледна 

или новогодишна картичка. 

За участие каним от 7 до 19- годишните-т.е. всички ученици! 

 Естествено няма да забравим и за поетите- приканваме ги 

да участват в конкурса за написване на стихче 

(стихотворение) на тема: 

 „Зимата и нейните прекрасни празници”. 

Ще има много награди! 

Те ще бъдат връчени на коледния бал- 23 декември 2010 г. 

Побързайте!  

Стиховете може да изпращате на нашия адрес 

nie_zanas@abv.bg 

Сурвачките и картичките може да 

предавате на класните 

ръководители или при педагогическия 

съветник 

 


