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Издава ученическо сдружение “Приятели” при прогимназия                 

“Христо Ботев” с.Търнава,Обл.Враца  

                                                                                                           Брой 6 

                                                                                                                        м. март, 2009 

                                                                                                                            цена 1 лв. 

 

 

 

        

 

 

 

131 години от Освобождението на България 

от  турско робство  

 

 
3 март 

отбелязва   възкресението на един народ, 

който близо 500 години е без своя 

политическа и духовна свобода, народ, 

чиято висока самобитна духовна и 

материална    култура е подложена на 

унищожение. За първи път 3 март се 

чества през1880 г. като Ден на 

Възшествието на престола на император 

Александър Втори. От 1888 г. се празнува 

като Ден на Освобождението на България 

от турско робство.  
      Еднократно като национален празник 

денят е отбелязан през 1978 г. по повод 100-

годишнината от Освобождението. 10 

години по-късно, с решение на парламента 

от 5 март 1990 г. датата е обявена за 

Национален празник. 

     За нас, българите, 3 март 1878 г. е 

въплъщение на едно начало. На този ден е 

направена онази първа политическа крачка, 

заради която дават живота си хиляди 

верни синове и дъщери на България. Този ден 

показва, че жертвите от Априлското 

въстание не са напразни, че 15 хиляди 

доброволци, които загиват, сражавайки се в 

руско-турската освободителна война, не са 

дали живота си напразно.  

 

                Сан –Стефано срутява 

окончателно започналата да се пропуква 

стена, която отделя България от Европа. 

Той поставя началото на онази Трета 

България, на която историята е отредила 

да се намира на кръстопътя между Запада 

и Изтока, между Европа и Азия, там, 

където така сложно и съдбовно се 

преплитат интересите на великите сили. 

исторически ден за нас българите, да 

      Нека си припомним значението на този 

почувстваме онова свято нещо, извоювано 

ни от нашите прадеди, което винаги ще ни 

свързва, където и по света да се намираме и 

никога няма да ни остави да забравим 

откъде сме тръгнали. Нека в този ден да 

почетем паметта на всички, отдали 

живота си за свободата на 

нашата родина и да се 

почувстваме просто 

заедно.Нека се гордеем, че 

сме българи, и не забравяме 

корените си! 

 

 

 

Страницата подготви Десислава Миткова – VІІІ клас, главен редактор 
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ЛЕГЕНДА  ЗА МАРТЕНИЦАТА 
 

Преди хиляди години, 

прабългарският хан 

Аспарух 

тръгнал от дома си в 

далечните Тибетски 

планини, 

за да дири плодородна 

земя за народа си 

прабългарски. 

Той преминал през много реки и планини, 

докато стигнал 

земите на славяните, които го посрещнали 

като скъп гост. 

Славянки, с бели дрехи му носели бокали с 

напитки, а 

трапезите били отрупани с ястия - всичко, 

което се ражда 

по тази благословена земя. Но на хана не му 

било весело, 

защото той  тъгувал за дома си и за своите 

близки - за майка си и 

за сестра си Калина. Седнал той на брега на 

голямата река и 

сълзи покапали по загорялото му лице, а 

взорът му се отправил 

молитвено към бреговете и към слънцето за 

чудо. И чудото станало! 

На рамото му кацнала лястовичка - на нея 

хана разказал болката си. 

Лястовичката отлетяла към земите, 

откъдето дошли прабългарите, 

и разказала с човешки глас на Калина, че брат 

й е намерил нови земи за 

царството си, но много тъгува за нея и праща 

много здраве... 
Зарадвала се Калина и решила да изпрати 

хабер на своя брат. 

Свила зелена китка, усукала с вълнен конец и 

направила възелчета 

за поздрав - и изпратила лястовичката да 

отнесе китката на брат й. 

Като мълния се понесло птичето и скоро 

кацнало на рамото на 

Аспарух. Ханът радостен взел китката, 

разчел по възелчетата поздрава на 

сестра си и накичил гърдите си с китката. 

Ханът повелил на народа си 

- всеки да си върже малка китка от пресукан 

бял и червен конец, 

и на този ден да се кичи винаги - за здраве и 

небесна благословия. 

Това се случило на първи март и останало и до 

наши дни. 
 

 

8 МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН 

ДЕН НА 

ЖЕНАТА 

 
Мама" – това е 

първата дума, която 

всяко дете научава, 

най-милата и свята 

дума за всеки от нас. 

Мама е тази, която се 

грижи за детето, която го дарява с много 

обич. Тя е добра, всеотдайна и любяща. 

Как да се отнасяме към Мама? С цялото 

си уважение и любов. Това включва и 

поздрава сутрин – "Добро утро, мамо", 

или вечер целувка преди заспиване. Можем 

да й казваме "Мамо, обичам те" без да е 

необходим повод за това, тя ще се радва да 

го чува всеки ден.  

Поздравяваме Мама и за специалните 

поводи, като рождения й ден или осми 

март – денят на жената. Даряваме я с 

цветя дори и без повод, само за да й 

засвидетелстваме чувствата си. Мама 

обича също да получава детски рисунки и 

други направени от децата й неща. 

С Мама могат да се споделят нещата, 

които ни вълнуват, а тя винаги разбира и 

дава добри съвети.  

Мама е най-прекрасна за всеки от нас, нали!  

 

 

 

Страницата подготви Ивалина Венциславова от VІІІ клас 
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             Гордостта да се наречеш българин! 
 

България - това е моята родина.Любовта към нея носим в сърцата си от ранно 

детство. България е една от малкото държави, в която се разпростират и 

планини, и реки, и низини, и долини. 

Тя е малко красиво кътче, колкото човешка длан, но ме прави щастлив и горд. В 

нашата родина са израснали много възрожденци като Левски, Ботев, Любен 

Каравелов и много други, дали живота си за освобождението на страната ни, без 

да мислят за себе си и семействата си.Още хиляди знайни и незнайни българи са 

отдали младостта и силите си, за да бъдем свободни. Гордея се,че съм техен 

потомък. 

Аз съм горд, че съм роден, живея и израствам в България, защото където и да 

отида, аз зная,че никъде другаде хлябът няма да е тъй вкусен, както българският, 

никъде водата няма да е тъй бистра и прохладна, както от българския извор. 

Никъде по света ние няма да се чувстваме тъй спокойни и щастливи, както в 

нашата родина. Винаги за нас тук ще бъде запалено бащиното огнище, за да 

можем да си отпочинем след дългия път. 

Едва ли има българин, който да се срамува от народността си. 

Искам всички да живеем в мир и разбирателство в нашата страна, децата да 

бъдат весели и щастливи в своята родина. 

Светът е широк, примамлив и красив, но България е една, аз я обичам и съм 

горд, че съм българин. 

 

Владимир Красимиров - VII клас 

 

Страничката изготви Веселка Ивова от VI клас 
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На 19 февруари всеки клас се запозна с 

биографията на Левски в часа на класа и 

отдаде дължимата почит на Апостола 

на Свободата. 

 

 

 Евроклуб „Приятели” изготвиха 

презентация на тема „Красотата в нас и 

около нас”, която отчиташе работата на 

участниците по въпроси, свързани с 

екологията.  На 19 февруари 2009 година в 

Бяла Слатина се проведе Общинска 

конференция   на тема: „Училището – 

желана територия”, в която взеха 

участие г-жа Генова, Десислава Миткова 

от VІІІ клас, Ивалина Венциславова от 

VІІІ клас и Маргаритка Венелинова от VІІ 

клас. Те представиха презентацията  и 

достойно защитиха името на 

прогимназията. Справиха чудесно!Браво 

на тях!Само така!!! 

 

 

 В чест на 131-годишнината от 

Освобождението на България от Турско 

робство в прогимназия „Хр.Ботев”, 

с.Търнава се проведе десетдневка, 

посветена на Националния празник на 

България 3 март. Всеки ден протече под 

различен надслов: 

„На освободителите с признателност”,   

„Имената ви вечно ще са живи” ,  

„Българските танци-извор на родолюбие” 

, „Гордостта да се наречеш  българин”, 

„Здрав дух в здраво тяло”, „Аз обичам да 

творя”,     „С песни славим подвига ви 

свят”, –„Вечната и святата”. 

  Имаше доклади, рецитал от V клас, 

танци от формация „Фешън”, 

стихотворения  

от VІІ и VІІІ клас, атрактивни спортни 

надпревари между отборите на 

„Лъвовете” 

  и „Тигрите” от V клас, звучаха български 

възрожденски песни, вълнуващ поздрав  от 

шестокласниците по случай 8 март, 

български народни хора съпътстваха 

всеки  ден. Учениците от VІІ клас 

направиха табло „Красотата около нас и 

в нас”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? ????? ?? ? ????? ??? ? ? ???
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 По случай 8 март учениците от 

VІ клас подариха живи цветя на всички 

учителки от  прогимназията като не 

забравиха нито касиерката г-жа 

Цакаланска, нито леля Сончето и леля 

Галя. А момчетата от VІ - на всяко 

момиче от класса също дадоха цвете  с 

думите „Честит празник”. 

По същия повод VІ клас направи едно 

прекрасно тържество, 

което много зарадва 

майките! Всички се 

веселиха от сърце. Майките 

получиха цветя и малък  

подарък-изненада, който 

много им хареса.                            

 

 

 С помощта на леля Сонче VІ клас 

засадиха рози и теменужки в обекта си. 

Обичаме те, лельо Сонче!  

 

 В нашето училище се проведе І 

кръг на олимпиадите по Математика и 

Български език и литература. Три 

шестокласнички се класираха за втори 

кръг на олимпиадата по БЕЛ. Те бяха 

единствените от VІ клас в общината. 

Браво на Веселка, Ини и Снежка! 

 

 

 Нашите седмокласници ходиха в 

Дома да занесат на децата мартеници. 

Също така по собствена инициатива 

почистиха гробовете на 

Опълченците.Браво на вас! 

 

 

 8 клас предложиха всеки клас да 

поеме и да се грижи за природен обект от 

двора на училището. 

 

  

 Ученици от VІ и VІІ участваха в 

радиочас по случай Националния  празник 

3 март. 

 

 Евроклубът участва в конкурса 

„Куба-далечна и близка”, организирана от  

Кубинското посолство и Инициативен 

комитет. Те изготвиха презентация за 

тази невероятно красива и интересна 

страна. Пожелаваме им УСПЕХ! 

 

 

 Съревнованието за НАЙ-ЧИСТА 

класна стая продължава! 

 

 

 На 15 март в Търнава се 

проведоха традиционните конни 

надпревари по случай Тудорица. Наши 

ученици участваха в културната 

програма. За повече подробности 

прочетете „От мястото на събитието”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата подготви  

Инна Димитрова от VІ клас 
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                                               На кушия в Търнава 
 
 

 

 

 

На 15.03.2009, както 

винаги в Търнава 

чествахме Тодоровден. 

Най-точната дума, с 

която мога да опиша 

кушията е "сензация". 

За първи път в живота 

си виждам  толкова 

много хора на едно 

място. 

Тази година надбягването на конете беше 

организирано много по-хубаво от всякога. 

Всички хора се блъскаха, за да имат по-добра  

видимост, но никой не се сърдеше. А ето, че 

купонът започна. Когато пристигна Евро 

каруцата с младоженците  

и красивите циганки, всички ние повишихме 

настроението си на 100 %. 

По-възрастните хора се учудиха на 

невръстните състезатели, но разбира  се 

учудването не беше с лошо чувство, за което 

само  

можем да се радваме. 

Нашите танцьорки не останаха безучастни и 

в това мероприятие.Танцът "Скасе-Скасе" 

взриви публиката, а ръченицата събуди 

българския дух. А стихотворенията и песните 

на децата от Началното училище 

допринесоха за доброто настроение. 

Не мога да не спомена и веселият човек, който 

ни развесели с бурните ориенталски танци,за 

които беше награден. 

А какъв разказ за кушията може да е това без 

да спомена участниците в състезанието. 

Имаше участници от много села и градове в 

област Враца,като 

Хайредин,Галиче,Плевен,Бутан, Кнежа и 

разбира се Търнава. 

 

 

 

В 11 ч. г-жа Цветелина Късльовска откри 

празника на центъра на 

селото и представи гостите 

– г-н Георги Божинов, 

депутат от Врачанския 

многомандатен  

 

избирателен райно, г-н 

Георги Раловски, зам.-

областен управител на 

област Враца, 

инж.Венцислав Василев, кмет на община  

Бяла Слатина, г-н Радослав Стойков, кмет  

на община Хайредин, г-н Симеон Шарабански, 

кмет на община Кнежа, кметове на населени 

места и общински съветници. 

Беше отслужен водосвет, а двама 

състезатели поднесоха венец на паметника на 

загиналите Но на състезание като на 

състезание. Имаше и победени, имаше и 

победители. 

I паркур – 100 см за млади коне. Участваха 11 

състезатели: 

I място – Ралица Спасова (Кнежа) с кон Нагор 

II място – Ралица Спасова с кон Сантяго 

III място – Ивайло Симеонов (Хайредин) с кон 

Даная 

II паркур – 110 см., 13 участника 

I място – Живко Митев (Хайредин) с кон 

Съндей 

II място – Ива Гетова (Плевен) с кон Регата 

III място – Тодор Тодоров (Кнежа)  с кон 

Ъпстар 

III паркур – 120 см. – 8 

участника: 
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I място – Ива Гетова (Плевен) с кон Регата 

II място – Тодор Тодоров (Кнежа) с кон 

Ъпстар 

III място – Живко Митев (Хайредин)  с кон 

Съндей 

В гладкото надпрепускане първо място взе 

Красимир Цеков от с.Бутан с кон Елена, 

второ място – Ивайло Рачев, Галиче, с кон 

Нотингам, трето място – Тодор Тодоров, 

кнежа, с кон Гонг. 

Народният представител Георги Божинов 

награди със 150 лв. най-атрактивния 

участник Методи Горанов от Търнава, който 

с каруца с надпис „Misic Idol - 3” прекарва 

софийския боклук. 

Поощрителни награди за децата участници – 

по 50 лв. получиха Георги Данаилов и Тони 

Йонков от Търнава за участието си в 

гладкото надбягване. Бяха раздадени още три 

поощрителни награди по 50 лв. на други 

участници. 

 

 

Винаги в края на моите съчинения има 

отправени благодарности към някого и този 

път няма да е различно. 

От все сърце искам да благодаря на г-жа 

Теодосиева, нашата кметица-хубавица, за 

чудесното организиране на празника. 

Надявам се догодина да е отново така забавно,  

атрактивно и многолюдно! 

 

 

 

    

 

 

Страницата подготви Маргаритка   

Венелинова от VІІ клас 
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             ЗОВ ЗА ПОМОЩ 
 

Пожар изпепели част от училището в село Дебнево. Според информацията на община Троян 

щетите възлизат на стойност над 1 милион лева. Изгоряха покривът върху старата част на 

сградата, три класни стаи, учителската стая, дирекцията и физкултурният салон. Учебният 

процес продължава в новата част от сградата, където три хранилища са приспособени за класни 

стаи. 

 Там, където погледите на жителите на селото бяха свикнали да виждат гордо извисената 

сграда, със забележителната  часовникова кула, днес чернеят руини. Едва ли има човек със сърце, 

който да не изпита мъка като вижда празните очи на нищото там, дето само преди дни звънтеше 

детски смях, а звънецът викаше тишината на учебния час; там, дето кипеше истински пълноценен 

живот и училището бе желана територия за учениците! Как да бъде забравена нощта на пожара, 

когато жители на селото тичаха към хълма с горящата сграда и през стичащите се от очите им 

сълзи мълвяха  „милото родно училище” и стигнали до там, безсилни да предотвратят случващото 

се, се мъчеха кой както може и каквото може да спаси! Как да не ти се свие сърцето, когато 

тъжни и неразбиращи детски очи търсят мястото, където „беше моята класна стая”!  

Училище в Дебнево е имало, има и ще  има! То е било едно от първите неща, които дебневени 

след Освобождението – 1881г. - са създали със собствените си сърца и ръце,то е онази светиня, 

която е правила и прави селото живо! Зловещите пламъци погълнаха част от тая светиня, но 

другият, животворният пламък на жаждата за знания, за просвета и образование , за живот ни 

спасява от отчаянието и ни изпълва с енергия защото  „Не се гаси туй, що не гасне”! 

Основно училище „Любен Каравелов” е било втори дом за поколения жители на селото. Днес 

то е средищно - втори дом за децата от Дебнево, Гумощник, Бериево и Дамяново. Този дом не бива 

да опустете! Има  смисъл той да бъде възстановен в своята цялост и отново в  него да се върнат 

детския смях и радостта! 

Нека кой с каквото може и както може да даде своята дан в името на децата! 

Колеги директори, колеги учители, вярваме, че вие също ще ни разберете -  подкрепете ни в 

тази благородна кауза! 

Всички вие, които носите в сърцето си като светиня жаждата за знание и просвета, всички 

вие, които приемате като свое верую думите на нашия патрон Любен Каравелов :”Знанието е 

предтеча на всяко щастие и добро” – подкрепете ни! 
ДА ВЪЗСТАНОВИМ УЧИЛИЩЕТО!                                                            УЧИЛИЩЕН КОЛЕКТИВ  

                                                                          ДИРЕКТОР: 

                                                                         АНЕЛИЯ ПОДАЯШКА 

      Скъпи приятели, вярваме, че няма да останем равнодушни към чуждото нещастие. Нека 

помогнем на нашите съученици от Дебнево. Да им покажем, че не са сами и приятел в нужда се 

познава. Отговорниците на класа ще събират левчетата. Вярваме, че ще има желаещи да 

помогнат! 

                                                                                                     

От редакторите 

  

 

Училището преди    и  

 

             сега 
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                                                ГРИГОР ДИМИТРОВ
    

 Григор Димитров е български тенисист роден 

на 16 май, 1991 г. в град Хасково, носител на 

шампионската титла на Уимбълдън през 

2008 за младежи. Негов треньор е баща му 

Димитър Господинов Димитров. Григор 

започва да играе тенис на 5 години. 

Състезател е за отбора на България за Купа 

Дейвис, като в актива му има седем победи. 

 2005 - Обявен е за най-добър тенисист 

в Европа за момчета до 14 години, след 

като печели европейската титла на 

сингъл в своята възрастова група.  

 2006 - Обявен е за най-проспериращият 

български тенисист от БФТ. През 

същата година печели „Ориндж Боул“ 

в Кей Бискейн (Флорида, САЩ), 

неофициално световно първенство по 

тенис за юноши при 16-

годишните[1][2].  

 2007 - Става Европейски юношески 

шампион до 16 г. в Москва, Русия без 

загубен сет. На Европейското отборно 

първенство до 16 г. в Ле Токе, Франция 

печели трето място заедно със 

Цветан Михов, Андреас Нейков и 

Марсел Радев  

 

 

 

 

 

 

 

 2008 - На 6 юли печели шампионската 

титла на Уимбълдън при юношите, 

като на финала побеждава финландеца 

Хенри Континен с резултат 7:5, 6:3. 

Победата в турнира на сингъл му 

гарантира уайлд кард за участие в 

Уимбълдън 2009 при мъжете.[3] През 

септември става шампион и на 

Откритото първенство на САЩ, 

побеждавайки на финала Девин 

Бритън с резултат 6-4 6-3.[4] След 

тази победа е №1 в световната 

ранглиста за юноши.  

 2007-  През есента започва да тренира 

в Испания в академията Санчес-Касал, 

под ръководството на Емилио 

Санчес[5] и Пато Алварес[6].  

 2008 - В началото на годината участва 

на серия от турнири - фючърси в 

Испания, като постига по-значителни 

успехи на двойки, играе финал в 

Майорка През април дебютира с победа 

за отбора на България за Купа Дейвис. 

През май печели и първия си турнир на 

сингъл във Валдорейкс, като стартира 

от квалификациите. 

 

 

Страницата подготви Джесика 

Красимирова от VІІ клас
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 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Хеопсовата пирамида е направена от около 2 

300 000 каменни блока.  

 

2. Ако разрежем Хеопсовата пирамида на 

плочи,дебели 30 сантиметра,можем да 

направим еднометрова стена стигаща до 

Франция.А Ако направим камъка на колони,6 

сантиметра в основата,и ги наставим ще 

стигнем до Луната.  

 

3. Ако можехме да премерим някоя 

пирамида,то тя щеше да тежи около 5 300 

000 тона.Един средно голям каменен блок 

тежи два и половина тона.Най-големият 

каменен блок,от пирамидата на Микеринус 

вероятно тежи около 285 тон  

 

4. Пирамидите не са най - впечатляващата 

конструкция - мексиканската пирамида 

Кецакоатл има обем 3,3 млн.кубически 

метра.Обемът на Хеопсовата пирамида е 2.5 

млн.кубически метра  

 

5. Ориентацията на Голямата пирамида по 

оста север-юг е с незначително отклонение 

2`28".За сравнение-Парижката обсерватория 

показва отклонение на 6" на север.  

 

6. Физици са пресметнали,че теглото на 

Земята е приблизително 5 300 000  

000 000 000 000 000т.(пет милиарда 

трилиона).Тази тежест била"вградена" в 

Голямата пирамида,която тежи около 5 300  

7. На 35 ред на Голямата пирамида камъните 

са високи 127см.Почти двойно повече от 

другите редове.Защо ли?  

 

8. Някои твърдения казват че след 

завършването на Хеопсовата пирамида 

работниците са били екзекутирани.Според 

Хердот,годишно на пирамидата са работили 

400 000работници.Ако е вярно то Египет би 

останал без население.А не са открити и 

масови гробове на екзекутирани хора.  

 

9. Името Кайро,всъщност се 

превежда…………Марс!  

 

10. Хеопсовата пирамида е разположена на 

площ от 42 декара,а е висока 150метра.  

 

11. Входа на Хеопсовата пирамида е с 

масивна"въртяща" се каменна врата.Тя е от 

каменен блок от 20 тона,толкова добре 

балансиран,че да се отвори с минимална 

сила.Но само от вътре.От вън не се забелязва 

да има вход.  

 

12. Каменните блокове от пирамидите ще 

стигнат и ще останат за 30 небостъргачи 

като Емпайър стейт билдинг в Ню Йорк,за 

толкова катедрали и черкви колкото са 

построени в Англия от началото на века,за 

стена проточваща се от единия край на 

САЩ и обратно.  

 

 

 

13. Материалът с който са 

слепвани каменните 

блокове,също е 

мистериозен.Състава му е 

известен, но въпреки модерните 

технологии,не се получава същата 

смес.Интересното е че с времето става по-

твърд  

14. Саркофага в царската камера в Хеопсовата 

пирамида е с с неизвестен произход.Изрязването 

му,според специалисти е възможно с 3-метров 
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трион със сапфирени зъби. Анализ 

 
 

показва,че в гранита е 

дълбано с бургия 

притежаваща диамантено 

острие и пробивна сила 2 тона.Малко 

неудобно, защото египтяните по това време не 

са познавали дори желязото.  

 

15. Тавана на Царската камера е изграден от 

9 гранитни блока с обща тежест от над 400 

тона.Над нея има 5 малки помещения,едно 

над друго.Те служат за "амортисьори" 

облекчаващи облекчаващи тежеста.  

 

 

 

 

 

 

 

16. От къде знаем че Хеопсовата пирамида е 

строена от Хеопс?От Хердот посетил 

Египет,когато пирамидите са били вече на 

2000 години. А неговите сведения откъде са? 

От египетски жреци с които е разговарял,а 

не въз основа на някакви документи.Това е все 

едно наш съвременник да твърди,че е биограф 

на Иисус Христос.  

 

17. В музея в Кайро има експонат,наречен 

Инвентарна стела.На него има надпис който 

казва,че Хеопсовата пирамида е 

съществувала,когато Хеопс се е качил на 

престола.Самият фараон нарича 

Изида"господарка на пирамидата".  

 

 

18. По времето на строежа на Голямата 

пирамида,Египет е бил с население 5 

милиона.Как ще отделят около 400 000души 

годишно за да работят на един 

строеж?Като има данни че по това време са 

се строили и други пирамиди.Хердот твърди 

че има писменни доказателства че 

работниците са хранени с лук, чесън и 

репички.Общата сума за храна възлизала на 

1600таланта.(5-7,5 милиона долара).Кой 

може да върши такава тежка физическа 

работа,хранен с лук и чесън?  

 

19. Каменните блокове са изсичани от 

скалата.Да приемем,че са го оформяли на 

място,за по-лесно изсичайки го в скалата чрез 

разрези отгоре,отдолу,отстрани и в 

дълбочина.Но как са рязали отзад,за да 

извадят блока от скалата?И то със същата 

гладкост на стените? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата подготви Вероника Илиянова 

от VІ клас 
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Полицай спира преминаващ турчин на 

магистрала Е80. 

- 20 марки глоба. 

- Ама защо?!? 

- Как защо бе, 5 века робство!                               

- Ама това е било отдавна. 

- Ааа не знам, аз вчера разбрах.     

 

 

           *************** 

                                                                     

Иванчо счупил поредния прозорец в 

училище и директорът решил да го 

накаже: 

- Ето ти една четка и една кофа боя, 

заминавай да боядисваш - до обед да си 

боядисал всичките прозорци на първия 

етаж!  

По обед Иванчо влиза в кабинета на 

директора и казва: 

- Шефе, остана още малко боя. Да взема ли 

да боядисам и рамките? 

                                                          

       

 

 ***********************                                                    

 

 Госпожата пита Иванчо: 

- Кой е написал романа "ГЛАД"?  

 Иванчо казва: 

- Ко Ша Ям. 

- Така ли! А коя е жена му? 

- Ко Ша Яж. 

 

Един пиян си кара мотора и си казва:" Ей 

сега ако ме спре полицай ще му кажа - 

очите ми са зачервени от вятъра." 

Спира го полицай и го пита: 

- Абе, да не би от вятъра да са ти 

зачервени очите?                                
- Не бе, пил съм. 

 

 

А сега се позабавлявай и оцвети сам! 

 

Страничката изготвиха Владимир 

Красимиров от VІІ клас и Ива Руменова от 

VІ клас! 
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Пролетта не е просто топло време, поникнали кокичета и 

слънце. Тя не идва с мартениците, с 8-ми март, с 

астрономическата дата 22-ри, с преминаването към 

лятното време. Нито с късите поли, слънчевите очила или 

пък Великден.  

Пролетта е любов, която витае във въздуха.  

Тайно ни подшушва красиви мисли.  

Кара ни да зареем погледа си малко по-дълго от 

обичайното през прозореца към слънчевия ден навън.  

Примамва ни към по- продължителни разходки в 

парка или дори просто из улиците.  

Сякаш сама ни подава по-ведрите и слънчеви дрехи от гардероба.  

Тайно е лепнала върху лицата ни една леко глуповата усмивка и ни е сложила розови очила, 

през които целият свят изглежда по-красив ........ и ние се влюбваме в него. 

Донесла ни е за закуска порция безпричинно, но все така сладко щастие. 

Все по-често отнася мислите ни към екзотични сънливи мечтания. 

  

Някои смятат това за "пролетна умора". Аз го наричам пролетна любов - към света, към 

живота, към слънцето ... 

 

А какво е за вас пролетта? 

   

                Споделете своите чувства в есе, рисунка, стих или приказка. Очакваме ви! 

                                                                                                      от редакторите 


