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Нашият редакторски екип е: Ася, Георги и Сашка 
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Лизи, Дафи и Йоана 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

Октомври  2010 , брой 1 СОУ „Летец Христо Топракчиев 

През тази учебна година се сбъдва една от 

отдавнашните ни мечти- да имаме свой ученически 

вестник. В него ние, учениците, ще пишем и ще си 

говорим за онова, което вълнува нас самите. В него 

ще намерят място за изява всички, които имат какво 

да кажат или имат въпроси, отправени към 

различните ни рубрики. 

Може би ще се посъветвате с нашите сътрудници по 

важен за вас въпрос?  

Или ще участвате в нашите конкурси? Ще раздаваме 

и награди- може би малки, но от сърце. 

 Няма значение! Важно е да бъдете активни. 

Онези, които са се срещнали с трепета на 

вдъхновението и имат творчески талант- нека 

изпращат без страх своите творби! Ако рисувате 

страхотни графити- изпратете ни ги като снимки или 

сканирайте рисунките си! Ще ги използваме !  

Ние ще се опитаме да ви разкрием живота ни в 

училище такъв, какъвто го виждаме всеки ден, а 

всъщност не го познаваме докрай!  

Със сигурност ще научите повече за миналото на 

нашето училище!  

Ще бъдете учудени колко интересно е настоящето 

ни. 

 Нашият e-mail е: nie_zanas@abv.bg  

 

 

 

Рубрика с главните редактори 
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УЧЕНИЦИТЕ  ОТ  1а, 1б , 1в клас 

-Как се чувствате  като първокласници ? 

– Много добре се чувстваме. Нямахме търпение да тръгнем 

на училище. Лятото беше скучно вкъщи. 

-Харесва ли ви училището? 
- Да, много е хубаво- и училището, и учителките ни също 
са много добри. 
-Какво харесвате в училището? –В училището има лафка, 
имаме повече да пишем, тук са приятелите ни. 
-Какво е различното между детската градина и 
училището? 
-В училището не спим, запознаваме се с повече приятели. 
Чувстваме се по- големи. 
 -Сигурно е така. Ученето е предимство на големите. 
Започнахте ли вече да пишете големите домашни? 
-Да, но те са много лесни. 
-Харесва ли ви новият салон? 
-Новият салон е много хубав-нищо, че още не сме играли 
в него. Ще го пазим много. 
-Имате ли си любим спорт, любим спортист? 
- Разбира се, че имаме! Любимите ни спортове са 
волейбол и футбол, а любимите ни спортисти са Пламен 
Константинов- волейболист, (дълги години беше капитан 
на националния отбор по волейбол) и Дейвид Бекам- 
футболист. 
-Имате изцяло ремонтирани класни стаи. Нали знаете, че 
много трябва да ги пазите? 
 – Да, знаем. И затова не тичаме из тях, не ритаме 
стените. Няма да драскаме по чиновете.   
- Много ли са тежки чантите ви? 
- Да, много са ни тежки, но ние сме силни. 
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15-ти септември 
отмина и като че ли 
го позабравихме. 
Но тази дата е 
уникално 
преживяване за 
учениците от първи 
клас, защото този 
ден бе първи 
учебен ден за тях.  

 

И за разлика от по- 
големите ученици, 
които отиваме на 
училище предимно, 
за да се видим с 
приятели, то 
първолаците 
прекрачват прага на 
едно ново начало. 
Вижте как! 

 
 

-Салона харесва ли ви?  

–Да, сега е по добре , преди беше много 

студено в него и имаше много неприятен звук. 

-Имате ли лоши оценки? 

-Не, нямаме и се надяваме да нямаме през тези 

години. Ние сме старателни ученици. 

-Кой ви е любимият предмет? 

- „Човекът и природата”, „Математика” и 

„Човекът и обществото”. 

 

- Как се чувствате като третокласници ? 

– Много добре се чувстваме и се 

усещаме като по- големи. 

-Доволни ли сте от промяната в 

училището? И вие имате изцяло 

ремонтирани класни стаи. 

- Много ни харесват, не могат да се 

сравняват с предишните ни класни 

стаи. 
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Вижте какво споделиха петокласници! 

Данчо: На първия учебен ден се почувствах по-

голям. Аз вече бях сред ново общество, нямаше 

го малкото училище. Чувствах се не като 

петокласник, а като десетокласник. 

Светльо: Сега съм по-отговорен и внимавам 

повече. Страхувам се от големите, защото ме 

спират на всяка крачка, разпитват ме и ми се 

присмиват. 

 

Решихме да попитаме за спомените  от първия учебен ден  директора на 

училището ни- г-жа Карамфилова, и кмета на община Божурище- г-н Аспарухов.  
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Незабравим 15 септември преживяха и 

петокласниците. Кой от нас, по- големите, не е 

мечтал да учи в голямата сграда? Кой не е изпитвал 

трепета да бъде при големите? А страха да те 

ударят с морков по главата, защото си заек!?  

 

 

Ние, осмокласниците, тръпнехме от вълнение- ние 

сме първите от паралелката с профил 

„Технологичен- Информационни технологии” и 

влязохме с приемен изпит! 

Какви са очакванията ни? Нямаме очаквания- 

имаме само английски! :) 

 

Ами 12- кл.? Те са сред нас за последна година. 

„Как се чувствате?” ги попитахме. Ето и 

отговорите: 

Бети и Елена: Този 15 септември беше 

едновременно и радостен, и тъжен за нас. Този 

ден по принцип носи щастливи и празнични 

емоции, но за нас това е последният 15 

септември 

  - Госпожо Карамфилова, какво си спомняте от Вашия първи учебен ден? 

- Нямам много ярки спомени от този ден. Помня първата си класна стая- днешният кабинет по 

английски език на г-жа Виденова. Понеже можех да чета гладко, да пиша и смятам, първи клас беше 

много лесен  и дори елементарен за мен. Спомням си, че г-жата ми каза, че съм готова второкласничка. 

Бледи са спомените ми от първия учебен ден, но никога няма да забравя учителката си по литература в 

пети клас- г-жа Радева. Тя беше човекът, заради когото обикнах литературата. Когато бях в пети клас , 

тя ни заведе на екскурзия в старопрестолния град Велико Търново. Още си спомням как бяхме 

застанали на Стамболовия мост и тогава учителката  посочи в далечината една красива сграда и каза, 

че това е университетът, който е завършила тя. Оттогава знаех, че и аз ще уча там и не съм мечтала 

никога за никое друго висше учебно заведение. Следващата година учителката ни по БЕЛ напусна и 

дълги години не я видях повече. Скоро след като станах директор, при мен дойде възрастна  жена, в 

която познах любимата си учителка. Казах й, че аз съм директорът, че съм завършила българска 

филология, повлияна от нея. Жената се разплака и ме прегърна. Този спомен от училище ще запазя за 

цял живот. 
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Намерихме г-н Аспарухов на работното му място.  И на него зададохме въпроса 

какво си спомня от първия си учебен ден? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимките:  Участниците в 

младежките отбори за купа 

„Божурище”. 

 

На 09.10.2010г. по инициатива на община 

Божурище се проведе спортен празник в 

рамките на турнира за купа „Божурище” с 

участието на наши съученици. Отборите бяха 

малко на брой- само шест, разпределени в две 

възрастови групи.   

Младите футболни надежди 
 

 

Имената на тези отбори  заслужават вниманието ни: „Легенда – София Уест”, 

„Барселона Юнайтед” „Скрита сила”, „Телетъбис”, „Храбърски герои”, „Ла фурия”. 

Турнирните битки продължиха два дена и накрая бяха излъчени достойни 

победители. 

Нашите репортери на турнира обобщиха  емоционално случилото се там така: Не 
много силни отбори, големи резултати и страхотни награди! 

  Ася:  Картинката, която всъщност се разкриви пред мен, беше почти фанатична- 

толкова много въодушевление и радост рядко съм виждала, събрани на едно място. 

Атмосферата на стадиона беше като при големите футболни срещи- страстите бяха 

нажежени до червено. Всички играчи ми разказваха с  огромно въодушевление  за  

мачовете, играни  за купа „Божурище". Всички казваха: „беше супер", „беше много 

добро", „чувствах се чудесно"! Като цяло играчите нямаха почти никакви оплаквания, 

дори никой не мрънкаше заради студеното време. Когато обобщихме случилото се и 
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  - Нямам много спомени от първия си учебен ден, но имам много запомнящи се моменти. Имах 

изявени лидерски качества и бях много палаво дете, но никога не съм си позволявал да разруша нещо 

тенденциозно. В онова време всичко негативно будеше възмущение в обществото. Затова някои 

ценности от миналото трябва да пренесем в настоящето.  

-Имахте ли  свои любими учители?     

- Днес осъзнавам колко важна е била дисциплината във времето на моите ученически години. Затова и 

учителите, които много държаха на дисциплината , бяха мои любими. Например, г-жа Димитрова от 

началното училище,  г-жа Стоянова, г-н Велков, г-н Хр. Стефанов. Г-н Стефанов ми даде много , 

мотивирайки  ме да тръгна по посока на спорта. Благодарение на г-жа Стоянова историята стана мой 

любим предмет, който и досега ме вълнува.     

Преди години реда и дисциплината бяха на друго ниво. За да ги има днес, трябва воля от страна на 

учителите, родителите , на управлението на местно и държавно ниво, на цялото общество. Учениците 

също трябва да се постараят. Аз съм оптимист в това отношение , защото всички деца са добри, трябва 

да има правилен подход към тях. 

Мисля, че в нашето училище трябва да бъдат въведени униформи, които да не са като предишните, да 

са по- модерни и удобни. 

 

 

http://www.bojur.net/City.aspx?page=2&news=132
http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=100000580517131&pid=31501005&id=1267090127
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научихме резултатите, всички бяхме на едно мнение, което беше – не много силни 

отбори, големи резултати!  

Наградите наистина бяха добри, но вложените усилия и емоциите донесоха  

истинското удовлетворение от празника. Сред тях бяха отличени и индивидуалните 

победители. Сред вратарите бяха наградени  Божидар Стамов от „Синьо- червените” 

момчета до 11 год. и Мартин Григоров- от спортния ни отдел, от редиците на 

„Легенда- София Уест” в категория до 15 год. Изявите му бяха радост за очите със 

своята находчивост, бързина и атрактивност. Логично около него имаше много 

момичета впоследствие. 

Голмайстор при 11- годишните стана Пресиан Първанов от VІІ клас, за най- полезен 

играч в същата възрастова група бе обявен Даниел Туранов. Топреализатор при по- 

големите стана Александър Гигов- бивш ученик в нашето училище. 

Силно впечатление на специалистите направиха Калоян Маринов („Червените 

дяволи”), Методи Миланов и Иван Карагьозов („Бялата лавина”), Мартин Гигов 

(„Малките звезди”) , Стоян Стамов („Синьо-червените хлапета”), а  Ангел Петров  

(също от спортния ни отдел) доказа, че не е случаен прякорът му Роналдо. 

 

 
 

 

ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА- 

 ден на отворените врати в община Божурище 

 

12 октомври е определен за ден на българските общини. Този ден се превърна в 
предизвикателство и в пръв работен ден за някои от нашите съученици. Не кметът 
и неговите заместници, нито общинските съветници и началниците по отдели 
решаваха съдбата на Божурище в този ден. В тази мрачна и дъждовна утрин, в 
8.30ч., нашите съученици заеха местата на управленския състав на общината, на 
главния архитект, на юрист- консулта. Отзивите на истински работещите в 
общината за младите им колеги бяха повече от положителни. А ето какво 
споделиха учениците, участвали в това интересно начинание. 
 

-Иво, как се чувстваше на стола на кмета? 
-Иво-ХІ клас-изпълняващ  длъжността „кмет”: Беше много интересно, но аз имах 
само представителни функции през този ден. Работата на кмета е свързана с 
четене на различни договори, решения, работа, която истинският кмет- г-н 
Аспарухов, си вършеше акуратно. Аз разгледах документите от любопитство, но 
повече от това  щеше да е пречене от моя страна. 
(Жълтият коментар на вестника ни е, че на Иво много му отива кметския стол- 
пожелаваме му го след години!) 
-Ася, какво научи в този ден като зам. кмет? 
-Ася- VІІІа кл.- заместник кмет: Този ден ме научи едновременно на отговорност и 
разсъдък. За първи път видях колко отговорна може да е една работа и с колко 
усилия трябва да я упражняваш. Но най-вече научих, че градът се гради на 
доверието!!  
-Георги, бъдещата ти специалност е свързана с компютърните технологии. Как 
изглежда  специалността на главен счетоводител на общината през твоя поглед? 
-Георги – VІІІ кл., изпълняващ длъжността „Главен счетоводител”: Това е много 
отговорна длъжност. Главният счетоводител следи за изпълнението на целия 
общински бюджет, през ръцете му „минават” милиони левове. 
-Габи, твоята мечта е да станеш лекар- далеч от днешната ти „длъжност” на главен 
архитект. Коя от двете професии е по- голямо предизвикател-ство? 
-Габи, ХІ клас- „Главен архитект” на община Божурище: За лекарската професия 
мечтая от дете, но  и в ролята на главен архитект се чувствах добре. Не съм 
правила градоустройствени планове, аз подпечатвах документи, но средата беше 
интересна. 
Когато попитахме дали догодина отново ще участват в подобна инициатива, 
всички отговориха с твърдо „да”! 
 
Разказ за този ден в първо лице:     Бяхме силно развълнувани, когато в 8.30 часа 
на  12 октомври – ден на българската община, се събрахме пред общината. 
Учениците, които бяхме избрани да участваме в ученическото самоуправление, 

 

  

  

  

  

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=100000580517131&pid=31501005&id=1267090127
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с нетърпение очаквахме да видим „отвътре” как и какво  работят общинските 
служители. Когато  влязохме, всички ни посрещнаха с усмивки и шеги. Въведоха 
ни в една голяма стая, цялата пълна с декоративни животинки- папагалчета, 
канарчета и рибки- оказа се екзотичния кабинет на кмета. 
     Хората, които ни посрещнаха, бяха кметът на общ. Божурище- Аспарух 
Аспарухов,  тримата заместник-кметове- г-жа Велчева, г-н Илиев, г-н 
Йорданов, главният архитект г-н Попдимитров, главният счетоводител- г-жа 
Герасимова, юристът- г-н Ризов, секретарят на общината- г-жа Цветелина 
Димитрова. Служителите, които замествахме този ден, с приятелски 
усмивки ни обясняваха за различни проекти, по които работи общината, 
разкриха някои от идеите и очакванията си за развитието на града ни.  
Забавлявахме се истински! Задачите, които ни възложиха, не бяха  трудни, 
както ние очаквахме в притеснението си, но  ни подсказаха колко много 
отговорност трябва за извършването им. 
След „работния” ни ден всички ни пожелаха да следваме нашите цели, да 
постигнем това, което искаме, и да можем да се справяме в живота, 
разчитайки на ума си. 

 

 
 

 

На 16 октомври, почти незабелязано, защото беше 
събота, мина патронният празник на училището. По- 
големите ученици вероятно знаят, но малките едва ли 
са наясно кой е летец Христо Топракчиев, чието име 
носи училището ни. 

Тук ще разкажем за него и нека всички ученици се 
гордеят, че са наследници на един смел  българин. 

 

 

 

 

 

 

Христо Топракчиев е роден на 16 декември 1887 г. в 
Сливен. Завършва Военното училище. Участва в 
конкурса за авиатори и през пролетта на 1912 г. е 
изпратен във Франция в училището на Луи Блерио в 
Етамп. След завръщането си е назначен за командир на 
Аеропланното отделение. Той е един от 
основоположниците на българската военна авиация. 

Христо Топракчиев  и Симеон Петров първи в света 
разработват специална методика за кацане със спрял 
двигател. Тя влиза в програмата на Луи Блерио за 
обучение на пилоти. Добре познат във Франция, 
Топракчиев  има  честта  там  да бъде  издадена 
пощенска картичка с неговия образ. 

В началото на Балканската война, на 17 октомври 
1912 г., Топракчиев извършва разузнавателен полет 

над Одрин. Той лети ниско, всявайки ужас у турците. 

Поручик Христо Топракчиев е първата жертва на 
българската военна авиация. Той загива при неизяснени 
обстоятелства- не е ясно дали е било злополука, или 
при разузнавателен полет летецът е тежко ранен.  

Този ден е  19 октомври 
1912 г. На този ден няма 
записани бойни излитания 
според дневника на 
Аеропланното отделение. Там е отбелязано следното: 
"Изпитване на аеропланите над  аеродрума. Смъртно 
падане на поручик Топракчиев." Той загива  на своя 
самолет "Блерио". Никой не е успял да помогне на 
пилота в разбилия се самолет, защото машината 
паднала и гранатите, с които летец Топракчиев бил 
напълнил джобовете си, за да е готов за боен полет, се 
взривили. 

Така намерил смъртта си един от първите летци в 

нашата и световната военна история, пилот, послужил за 

пример на славната ескадрила, отбранявала София по 

време на Втората световна война. 

През 2005 г.  улица в софийския район Искър е кръстена 

на летец  Христо Топракчиев, а училището ни с гордост 

носи неговото име. 

                                            Модели на 
самолети от времето на двете 

световни воини 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1887
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/1912
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1912
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/2005
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Редакторският екип има проблем, за чието 

решаване разчита на вас. Ние не стигнахме до 

консенсус  относно  името на  нашата  

„рожба”. Затова обявяваме конкурс за име на 

училищния вестник.  

Предложенията си изпращайте на нашия 

адрес: 

nie_zanas@abv.bg 

 Пращайте без притеснения! 

  

24 Часа 

. 
 

  

Дневник  

. 
 

 
 

Труд  

. 
 

 
 

Пари 

. 
 

  

Монитор  

. 
 

  

Стандарт  

. 
 

  

Сега 

  

Българсака Армия  

. 
 

  

Епоxални Времена  

. 
 

  

Коректив  

. 
 

 
 

Евромедиа 

.. 
 

 
 

БГ Днес 

  

Новинар  

. 
 

 
 

Отзвук от Родопите  

. 
 

  

Бизнес Индустрия Капитали  

. 
 

  

Булгариан Пост  

. 
 

  

Дума 

 

 

 

Предстоящи събития: 

-На 31.10/неделя/ от 
18 часа в големия 
салон на 

читалището в  гр. Божурище 
вещици и Баби Яги ще Ви 
посрещнат с бонбони и 
сладкиши на  

Бала на чудовищата. 
 Елате, малки и големи! 
Елате да се веселим и 
чудовищата да наградим! 
                         

 

 

Предстоящи събития: 

1 ноември 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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