Училищен вестник
ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна, Брой 14, март, година 2017
Издава се по случай 161 години
от рождението на Стоян Михайловски
Приветствие по случай празника на училището
от госпожа Павлина Мандажиева

Уважаеми колеги, уважаеми родители, скъпи ученици!
Празникът на училището е личен празник на всеки от нас. Докосвайки се до
него, ние се докосваме до духа и магията на една традиция, вплела в себе си опита
на миналото, силата на настоящето и вярата в бъдещето. В дни като днешния,
когато духът е празничен, а настроението приповдигнато, с възхищение,
въодушевление и респект, говорим за ентусиазма и успехите на учители и
ученици, оставили диря в историята на училището.
За 29 години упорит труд и постоянство ОУ „Стоян Михайловски” намери
своето достойно място в образователната общност и се утвърди като модерно и
съвременно училище, което изгражда и възпитава личности, в което мечтите
стават реалност.
Уважаеми колеги,
във времена, в които ценностната система на
подрастващите се разминава с тази на поколенията преди тях, да си учител повече
от всякога е трудно и изключително отговорно. Днес обществото изисква от нас
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да обучаваме, да възпитаваме, да заместваме отсъстващите родители, да сме
отговорни за успешната реализация на подрастващите. С дълбоко уважение към
труда ви, с благодарност и признателност отдавам заслуженото уважение на всеки
един от вас за професионализма и посвещението на учениците, които се нуждаят
от приятелски съвет, от напътствия, от обич и внимание.
Скъпи ученици, благодаря на умните и даровитите, които с многобройните си
постижения в областта на науката, изкуствата и спорта донесоха отличия и
награди от престижни форуми и състезания, които прославиха училището и
популяризираха дейността му. Нека не стихва вашия творчески порив и желание
за успех и изява. Творете, мечтайте и градете своето бъдеще по най-добрия начин.
Поставяйте си високи цели! Постигайте мечтите си!
Уважаеми родители, най-големият успех за един родител, са успехите на
децата му. Най-искрено ви желая бъдете горди и успели родители!
Честит празник!

ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА
ДИРЕКТОР НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”
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Нашият патрон
Стоян Николов Михайловски е
виден
български
писател,
общественик и политик. Той е
потомък на стар възрожденски род –
син е на Никола Михайловски и
племенник
на
Иларион
Макариополски.
Михайловски
получава изключително престижно
европейско образование. Работи като
адвокат, съдия, преподавател, влиза
като депутат в Третото Велико
Народно
събрание
и
няколко
Обикновени Народни събрания. На 7
април 1901 г. Михайловски е избран
за
председател
на
Върховния
македоно-одрински комитет. Наред с
всички обществено значими позиции,
които заема – Михайловски създава
богато и разнообразно литературно
творчество.
Пише
епиграми,
афоризми,
басни,
пародии,
публицистика, поеми и драми. Сред
тях е и стихотворението „Кирил и
Методий”, което авторът публикува
през 1892 г. в сп. „Мисъл”. Само Стоян Михайловски – ерудирана личност с престижно
девет години по-късно, учителят по
европейско образование
музика Панайот Пипков написва
мелодията към него и така се създава
великолепния
български
Стоян Михайловски създава богато и
всеучилищен химн „Върви, народе
разнообразно творчество и утвърждава
възродени”.
Стоян Михайловски ще остане
завинаги в историята ни като човек,
занимавал се с активна обществена и
литературна дейност.

своето име на творец с будна гражданска
съвест, висока нравственост и стремеж за
самоусъвършенстване на личността.
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Кирил и Методий
Български всеучилищен химн
Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови!

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
Безвестен беше ти, безславен!...

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."
Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...
Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте заспал в глубока тъмнина;
подвижници за права вярна,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,
бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!
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Нашите таланти
Водата
Под големия наш небосвод
водата е най- големия наш живот.
Тя дарява красота
на хора, на цветя
и на всички живи същества.
Нека ние да я пазим,
от вреди да я предпазим,
че е много ценна тя –
богатството на нашата Земя!

Моряк

Любимото ми животно

Имам аз една мечта.
Купиха ми декоративно зайче.
Да порасна за ден, за два. Кръстих го Клеопатра. Тя е бяла
Да потегля с моя кораб със сини очи, много пухкава и
мила. На двадесет и осем дни е
смело из света.
само! Храни се със специални
гранули и сено. Обича да се
И тогава да преплувам разхожда вкъщи, но спи в
реки, морета и океани. клетката си.
За да видя по света
Това пухкаво и мило зайче,
в
стана част от нашето семейство
Михаела Ангелова от II клас
всички чудеса.
Серкан Мустафов и всички много го обичаме!
Две рибки
от ІІІ а клас
Ивелин Герасков от II в клас

Моите рибки бяха цвят охра. Те се
казваха Моли и Немо. Близначета бяха
те, с оранжеви опашки и жълти перки.
Обичаха да се хранят с рибешка
храна. Часовете на хранене бяха девет,
дванадесет и двадесет и един часа. Бяха
малки, само на две седмици.
След всеки учебен ден, аз се прибирах
с нетърпение да ги видя и да се радвам
на тях.
Имах хубави моменти с моите рибки,
но се наложи да ги занеса на баба!

Ивелин Герасков от II в клас

Михаела Ангелова от II в клас
Камъкът и реката

Имало едно време една река.Тя била с кристално

чиста вода. Извирала от красива планина. Реката била
пълноводна и на места много буйна. През целия си път тя
радвала всички.
В топлите дни разхлаждала хората. Животните
утолявали жаждата си благодарение на водата. Имало
стопанства, който напоявали насажденията си с нея. Тя
била важна част от живота им и затова много я ценяли.
По бреговете на реката имало много красиви
камъчета. Но надолу по пътя ѝ, където буйните ѝ води се успокоявали имало един камък, който бил
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по-специален.Той бил приятел на реката.
Тя всеки ден му разказвала за своето пътешествие, за всичко което виждала по пътя си. За
хората, за животните и за растенията, които я обичат, защото не могат без нея. За рибите, за раците и
дори за малките жабчета, които живеят в нея. Също тя споделяла за слънцето, което го пече от сутрин
до вечер през лятото. За дъждът и листата, които падат върху нея през есента. И за снегът, който го
затрупва през зимата.
Всеки ден си споделяли за радостите и тревогите, но и имали мечта – някой ден да бъдат заедно.
Един ден баща и син се разхождали по красивите брегове на реката. Смее ли се, забавлявали се
и играели на игра „Кой ще хвърли повече камъчета в реката?“.
В този момент, момчето взело точно „камъка-приятел“. Хвърлил го към водата. Камъкът
направил няколко красиви подскока по повърхността на водата. Потънал в реката.
Така мечтата на двамата приятели се сбъднала!
Мартина Гочева от II в клас
Моето любимо дърво
На мен ми харесват всички дървета, защото те са
полезни за хората. От тях се произвеждат различни неща, като
мебели, инструменти, декорации. Дървени материали се
използват и в строителството, например. От много дървета
берем плодове, които хапваме пресни и се произвеждат
различни вкусни неща от тях.
Има обаче едно дърво, което ми харесва повече. Това е
борът. Той е от иглолистните дървета и е вечно зелен. През
цялата година ни радва с красотата си. Като дойде декември
месец, го украсяваме като елхичка за новогодишните
празници.
От боровите връхчета се прави вкусен и полезен мед.
Шишарките са плодът на дървото. Те са много красиви и от
тях се правят декорации. В училище сме имали теми по
Домашен бит и техника и по Изобразително изкуство, в които
сме се занимавали с направата на есенна декорация.
С моето семейство всяко лято ходим на почивка в
планината. Там се разхождаме в борови гори. Ние със
сетричката ми обичаме да си събираме шишарки.Те са много
различни и интересни. Когато ги съберем зелени, ги оставяме
на слънце и след време те стават кафяви и се разтварят. Между
люспите им има семенца.
Аз знам, че е много полезно да се разхождаш в борова
гора сутрин рано, заради чистия въздух. Горите са белите дробове на нашата планета Земя.
Когато сме се разхождали в борова гора, съм виждала катерички. Много са интересни. Сядали сме на
пейки и сме ги наблюдавали дълго време. Много е спокойно и ухае прекрасно.
С нетърпение очаквам да дойде лятото и отново да поемем път към тази красива природа!

Вилизара Стефанова от Vа клас
Броненосецът и кактусът

Живееше някога в пустинята, един бодлив кактус. Той беше много самотен. Никой не искаше

да е приятел с него, защото винаги ставаше нещо – когато играеха на топка, тя постоянно се пукаше;
когато играеха на криеница, някой се нараняваше.
Но един ден, в мига, в който стана по-горещо от всякога, се появи един броненосец. Той беше
много жаден. Броненосецът веднага отиде при бодливкото и му каза:
– Дай ми вода, моля!
Бодливкото не можа да му намери вода. Затова, той направи дупка в своето тяло, и от него потече
вкусен сок, от който с радост пи броненоското.
– Как се казваш? – попита той.
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– Името ми е Боди – каза кактуса. – А твоето?
– Бри! Бри, броненосеца. Благодаря ти, че ми спаси живота с твоя сок,
Боди! Искаш ли да сме приятели?
– Не се ли страхуваш, че можеш да се нараниш от мен? – отговори
Боди.
Тогава Бри му каза, че неговата броня е много здрава и дебела, и нищо
не може да я пробие. В този миг, Бри прегърна Боди. Това беше първата
прегръдка в живота на кактуса!
Валерия Маринова от IV а клас

Добро сърце

Живяли някога един дядо и една баба в малка къщичка. Те имали животни. От всички тях

харесвали една кокошка, която снасяла златни яйца. Дядото бил много стар и болен и един ден
починал. Бабата не можела да се грижи за всички
животни и започнала да ги продава. Накрая в
малката къщурка останали само бабата и
кокошката. Всеки ден кокошката снасяла по едно
златно яйце и бабата отивала на пазара до го
продаде. С парите, които получавала от
продаденото яйце, тя успявала да си купи храна.
Една мразовита вечер на вратата на
къщурката почукала една много грозна жена. Тя
помолила бабата за подслон. Бабата никак не
харесала жената, но понеже имала добро сърце,
позволила ѝ да пренощува. Жената обаче знаела за
кокошката, която снасяла златни яйца и през нощта,
докато бабата спяла, тя откраднала кокошката и
избягала. На сутринта бабата се събудила и видяла,
че нейната скъпоценна кокошка е открадната.
Натъжила се, защото вече нямала откъде да намери
пари, за да преживее деня.
Вечерта
на
вратата отново се
почукало.
Бабата
отворила и пред нея
стояла същата грозна
жена от предната
вечер,
която
откраднала нейната
кокошка. Изведнъж
тя се превърнала в чудно хубаво момиче със златни коси. Момичето
било вълшебница. Можело да се превръща във всичко, което си
пожелаело. Възнаградило бабата за добрината ѝ, като направило
вълшебство. Заедно с откраднатата кокошка ѝ подарила петел, на който
от устата му падали жълтици щом закукуригал.
Доротея Хинчева от ІІІ а клас
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Приключението на Ръсти хот-дога

Живял някога един хот-дог.

Направила го една мила дама на име
Кералайн. Тя работила в един магазин за
хот -дози. Била много добра в правенето
им.
Един ден тя приготвила хот-дог и
го кръстила Ръсти. Обичала го като дете,
затова го сложила като мостра на
витрината. Обаче едно момченце, видяло
Ръсти и поискало то майка си да го купят,
но Кералайн казала, че той не се продава.
Вечерта докато тя спяла влезли
крадци и откраднали Ръсти и всичките ѝ
пари. Сутринта станала и разбрала за
кражбата, тя се натъжила много, че е
изгубила лобимия си Ръсти.

Приказка за приятелството

Един ден в един магазин опекли хот-дог. Оттам

минало едно момченце, което го купило и занесло у тях.
Тогава хот-дога проговорил:
– Моля те, не ме изяждай!
Момчето обаче било много гладно, но въпреки това
се смилило и казало:
– Добре, но мама и тате няма да ми позволят да
останеш. Как се казваш?
– Ръсти Хот-Дога. А ти?
– Аз съм Дани. – отговорило момчето.
Докато си говорили майка му влязла, а Ръсти се
скрил под възглавниците. Тя попитала:
– Дани, изяде ли си хот-дога?
Той никога не лъжел, но този път скрил истината и
отвърнал:
– Да мамо, хапнах го и беше много хубав?
След това влязъл и баща му. Той тръгнал към
Християна Курдова от II а клас леглото, за да си легне. Дани се изплашил , че могат да
смачкат Ръсти и си признал всичко. Попитал ги:
– Може ли да задържа Ръсти. Той може да говори
и ми е приятел.
Родителите му отвърнали:
– Затова, че си призна и ни каза истината може да
остане при теб.
Всички били усмихнати и щастливи.
Стефан Георгиев от II а клас
Приключението на Ръсти хот-дога

Имало

един

хот-дог на име Ръсти.
Той много обичал да
играе с останалите хотдози.
Един
ден
се
събрали
няколко
приятели и обсъдили как
трябва да се пазят от
хората, за да не ги
изядат. На следващия
ден отново се срещнали,
но двама ги нямало.

Всички много се
изплашили и изпокрили.
Всеки сам тръгнал да си
спасява кожата. Най-лошото
било, че и Ръсти изчезнал.
Оттогава никой не го
видял.
Рая Младенова от II а клас
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Зимна ваканция
Зима е. Завалял е пухкав
сняг и навън всичко е
побеляло. Братовчедите Лили,
Тошко, Ванко и Мими са на
село при баба си.
Ванко
се
събуди,
погледна през прозореца и
извика:
– Ставайте! Бързо се
обличайте и да излизаме навън.
– Какво има, защо
викаш? - попита Лили.
–
Навалял е сняг, ще си
направим снежен човек и ще се
пързаляме - отговори й Ванко.
Децата
бързо
се
облякоха, хапнаха от вкусните
мекици на баба и излязоха на
улицата. Там вече имаше и
други деца. Те бързо се
сприятелиха
и
заедно
започнаха да се пързалят, да
правят снежен човек и да се
замерват със снежни топки.
Гонеха се и се криеха в
големите преспи.
Изведнъж
Тошко
попита Лили:
– Къде са Мими и
Ванко?
– Преди
малко
ги
видях да се пързалят по баира
на същото място - отговори
Лили.
Поогледаха се, но не ги видяха. Децата се притесниха за тях и започнаха да ги търсят. Мими и
Ванко се гонеха и както се замерваха със снежни топки, изведнъж се озоваха до гората. Там под един
храст видяха едно зайче. То трепереше от студ. Децата го
взеха и видяха, че едното му краче е ударено. Мими гушна
зайчето в топлото си палтенце и то се успокои. Тошко и
Лили ги намериха. Върнаха се вкъщи заедно, превързаха
крачето на зайчето и му дадоха морковче да яде.
Така те се грижеха за него няколко дни, докато
оздравее, а и снегът се стопи и го върнаха в гората.
– До следващата ваканция! – изпратиха го с
усмивка те.
Габриела Ангелова от ІІІ а клас
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Пухкав бял снежец
аз направих си човек.
Три големи топки завъртях
и получи се от тях,
пухкав бял човек.

Снежен човек
За да вижда той навред,
За ръце му сложих
На главата
сложих две маслинки аз
мойте ръкавички.
издълбах му и устата,
отпред.
За да диша като нас, с черни копчета отпред,
С черните очички,
сложих нос завчас.
стана хубав и напет.
виждаше ни всички.
Това красиво произведение
е мое творение.
От бял и пухкав снежец
си направих красив снежен
човек.
Иван Желязков от ІІІ а клас

На белия стобор
На белия стобор
цвърти в задружен хор
крилатата чета
на малките врабчета.
Трохи едно кълве
пред малката вратичка,
за зрънце други две
край него се боричкат.
Към тях едно дете
от своя дом изтича,
тъй мъничко е то,
че също на врабче
прилича.

Александър Тодоров от ІІІ а клас
Приятелство
Приятелството е много, много важно, защото ако нямаш приятели зад себе си, никой няма да ти
помогне, когато попаднеш в беда. Няма да има с кого да дружиш и човек, освен семейството, който да
те подкрепя. Затова цени приятелите си, дори да се карате. Всичко ще се оправи след време. Те са найважните хора след семейството и роднините.
За да си намерим приятели, трябва да са научим да преценяваме хората около нас. Кой е истински
приятел – този, който има телефон, таблет, лаптоп, компютър, облича се модерно и ни черпи с разни
неща? Не! Истинският ни приятел не трябва да ни черпи или да има каквито и да е скъпи неща, а да
има добро сърце.
10

Приятелството не можем да си го купим, колкото и да
сме богати. Приятелството се печели с честност, доброта и
уважение.
Винаги трябва да се изправяме пред всички
предизвикателства заради приятел. Незаменимо и толкова
силно е истинското приятелство.
Светослава Николова от ІІІ а клас

Мечти

Моите мечти
са почти колкото всички звезди.
Ще ви кажа аз сега,
в няколко слова ще ги изредя...
Футболист да стана аз голям,
си мечтая срам не срам.
Искам също да съм космонавт,
да изследвам аз планети
да излитам с ракети.
Искам още да съм водолаз,
да се гмуркам сред акули
и да хващам тарантули.
Да съм рицар с доспехи и да имам аз успехи.
Да отида на сафари и да се надбягвам с ягуари.
И така мечти големи имам аз безброй,
но ще ги разкажа в следващия брой : )
Теодор Палашев от ІІІ а клас
Нашето моренце

Най-важният празник за мен
Нашето
За мен празниците са време, което прекарвам
моренце
с цялото си семейство, защото няма по-голяма
има синичко радост от това. Те ми носят безкрайно щастие,
палтенце. защото семейство ми е
Бурните му, щастливо. Любимият ми
пенести
празник е раждането на
вълнички сестра ми, въпреки че това
са като
не е официален празник, за
немирни
мен няма по-хубав ден.
къдрички. Това е така, защото тогава
Те скалите получих нея – едно малко
плискат
и беззащитно момиченце,
и внимание което след време знам, че
от всички искат. ще разчита на мен. На този
Често, често ни се мръщи
ден получих едно малко
сигурно, защото си е вкъщи.
ангелче на име Жулияна.
Но бързо се успокоява
Всеки път когато отварям очи и я поглеждам, се
и усмивки подарява.
изпълвам с огромно щастие. Когато ме прегърне
Най-обичат го децата
сутрин, преди да тръгна за училище, денят ми
и се гмуркат във водата.
започва с усмивка. Тя ме стимулира да успявам в
Да събират мидички, рапани
живота, за да мога след време да ѝ помагам. Затова
и да тичат по брега засмяни.
рожденият ѝ ден е най-важният празник за мен.
а
Теодора Якимова и Теодор Христов Марков от II
София Янева от Vа клас
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Моята първа екскурзия
През лятото, което измина, аз ходих на екскурзия. Тя
беше организирана от училище и от нашия клас бяхме
около дванадесет деца. Това беше моята първа
самостоятелна екскурзия без родители.
Много забавно и интересно се оказа моето лятно
приключение. Почувствах се много отговорна, защото за
първи път сама решавах какво да си купя с парите, които
имах. Посетихме много градове със забележителности.
Разгледахме стария град на Пловдив, ходихме в къщата на
Васил Левски и на Георги Бенковски. Много ми хареса
музея на розовото масло, а изкачването на връх Шипка за
мен беше истинско предизвикателство. Така отблизо се
запознахме с част от историята на
България.
Много забавно си прекарах и времето в хотела. Още
първата вечер с моите приятелки си направихме пижамено
парти. Играхме танци, пяхме песни и се веселихме. През
деня ходихме на басейн. Плувахме, пръскахме се с вода и
се заливахме от смях. Едната вечер имахме организирана
дискотека. Всички деца танцувахме и после се черпихме с
кола и сладолед.
Много ми хареса екскурзията и очаквам моите родители да ме пуснат пак на почивка с моите
съученици.
Полина Трендафилова от ІІІ а клас
Picnic

One day my family and I decided to go to a picnic. The weather was wonderful. We found a nice
place to sit down. I helped to
prepare drinks and food. We had
lunch in the beautiful scenery.
Then we played volleyball and
walked to the forest to pick some
wild flowers.
When we had to go back,
my mum asked me what I am
going to do with the empty
bottles. I thought I have to put
them in the waste bin under the
forest, but she asked me not to do
this, because we have to recycle
them. I wanted to learn more and
my mum said we must use the
bottle bank. Then we went home.
I had a great time.
If we want to protect and
enjoy the nature, we have to look
after it.
Велина Парушева от VI б клас
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Very little is needed to make your life happy; it’s all within yourself and your way of thinking

Like Oscar Wilde has said “Life is not complex.
We are complex. Life is simple and the simple is
the right thing. “ . So yes - we make our lives too
complicated with the dark thoughts that pass
through our minds. With the jealousy, with the bad
attitude.
It depends only on you - if you let the negative
emotions take control over your body and most
importantly – your life. It depends only on you - if
you choose to be happy, you will be happy.
To achieve it you don’t have to do much: be
yourself, believe in yourself and do your best!
Нели Димитрова от VI а клас
Визитка на България, изготвена от Свилен Димитров, VI б клас

Bulgarian alphabet
The Bulgarian alphabet is used
to write the Bulgarian language.
In 886, the Bulgarian Empire
introduced the Glagolitic
alphabet, written by Saints
Cyril and Methodius in the
850s. It contains 30 letters – 6
vocals and 24 consonants. In
Bulgaria it is celebrated on 24
May and is known as the
"Bulgarian Education and
Culture, and Slavonic Literature
Day" (Bulgarian: Ден на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост), a national holiday
celebrating Bulgarian culture
and literature and the alphabet.

The nature
Nature is a flow of energy and
hope.
It
surrounds
us
everywhere and gives us joy and
pleasure. There are lots of
natural attractions in our
country. Bulgarian nature is one
of our most valuable resources.
Many of the nature sights in our
country turn Bulgaria into a
unique tourist destination. The
Bulgarian majestic mountains
are incredibly beautiful.

БЪЛГАРИЯ
земя на древна култура

Created by Svilen Dimitrov 5
grade
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Mummery

Martenitsa
Martenitsa is typical only for
Bulgaria. Bulgarian tradition
to tie martenitsa March 1 is
not interrupted for more
than 1300 years. Martenitsa
is a symbol of health,
longevity, fertility. Made
from twisted cotton or
woolen threads. The main
colors are white and red.
Martenitsas are removed
only then, when you see the
first stork, swallow or
budding tree.

Mummery
celebrate
the
passing of winter and the
onset of summer fertility. In
different parts of Bulgaria
mummers go at different
times - on Vasilyov day,
Shrove, in March. Mummers
dress with a mix of male and
female clothes and scarry
masks, hang on bells
and
carry swords or sticks to
scare away the winter and
evil spirits and fairies, and
come spring.

Fire dancing
Fire dancing is one of the oldest
Bulgarian customs, which in the
past was practiced in Thrace,
and today is preserved only in a
few villages in Strandja
Mountain - Bulgari, Kosti,
Brodilovo. In 2009, the ritual
was included in the UNESCO
List of the Cultural Heritage.
The roots of the ritual lie in
heathen past of this land and
connected with the cult of the
sun in the Thracians. The dance
barefoot on coals is unique
custom performed by certain
communities whose patrons are
St. St. Konstantin and Elena.

Гатанки за числата
На изправена тояга
че приличам, то се
знае.
Кой подсказва, се
налага
с мене да се
запознае!

Аз съм цифравеселушка!
Ала щом ме зърне в
час,
никой ме не ще за
дружка,
че била съм слаба аз.

Коя съм аз? –

Коя съм аз? –

Пръчици си имам
двечки,
много съм добра
– сега, ха познай ме!
Хем и клечки, хем си
имам
и дъга! Коя съм аз? –

Завъртулка аз съм
лична
– с най- големия
корем!
А че водят ме
отлична,
възгордява ме
съвсем!
Коя съм аз? –

С две дъгички
залепени,
ни съм първа, ни
последна.
Затова и според
мене
сигурно ми казват
средна.
Коя съм аз? –
Отгоре геврече,
отдолу геврече…
Хей, стига преглъща,
а се напъни!

Мен във зарчето ме
няма,
тъй като съм по –
голяма
с единица от шестица.
Аз съм елегантната ..... Коя съм аз? –
Коя съм аз? –

Нямам вид на
горделива
– с пръчки три, като в
игра подредени.
Но ме бива, щом
наричат
ме добра! Коя съм
аз? –
Шестица обърната,
знаят ме всички,
но аз пък не съм
съгласна с това.
На мене приличат
всички шестички,
обърнати щом са
надолу с глава!
Коя съм аз? –
14

Нашите успехи
ОУ ’’СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ ‘’ ОТНОВО ПЪРВИ!
Отборът по хандбал, момичета V-VII клас, се класира на първо място на Общинския кръг на
Ученически игри за 2016-2017 г.. Нашите момичета победиха безапелационно отборите на ОУ„Цар
Симеон I” с резултат 13:1 и ОУ „З. Стоянов” с резултат 23:3. С отличната си игра се отличиха Нели
Атанасова – капитан на отбора, Габриела Великова, Кристияна Вичева и вратарката Велина Парушева.
Ръководител и треньор на отбора е г-жа Ел. Калинкова.

ОТНОВО ПЪРВЕНЦИ!
Отборът по хандбал за момчета от V-VII клас спази традицията, и зае отново първо място в
Общинския кръг на Ученическите игри по хандбал за 2016-2017 г.. Момчетата ни победиха с голяма
голова разлика отборите на ОУ ”Захари Стоянов“, ОУ ”Г. С. Раковски” и ОУ ”П. Евтимий” от гр.
Варна. И двата ни отбора се класират за Областния кръг на игрите, където им желаем да постигнат
същия успех!
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На 18.02.2017 г. се проведе Регионалното състезание
Ученикът Валентин Петров Петков от IV в клас е
по информационни технологии „България – древна и
класиран за областния кръг на състезанието „Знам и
млада”, в което достойно се представиха учениците от
мога” и за националния кръг на състезанието
нашето училище:
„Ключът
Лора Георгиева – I б клас, категория компютърна
към
рисунка,
музиката”.
Пресияна Камбурова – Iб клас, категория компютърна
рисунка,
Ерин Хюсеин – Iв клас, категория компютърна рисунка,
Антон Вартабедян – Vа клас, категория мултимедиен
продукт,
Вилизара Стефанова – Vа клас, категория мултимедиен
продукт,
Денислава Димитрова – Vа клас, категория
мултимедиен продукт,
Велина Парушева – VIб клас, категория мултимедиен
продукт,
Кристина Стоянова – VIб клас, категория мултимедиен
продукт.
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Галерия 2017 година
СВЕТОВЕН ДЕН НА ГОРАТА
ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВАМЕ НИЕ
На 24.03.2017 г. ученици, учители и родители
от Екоучилище ОУ „Стоян Михайловски“ - град
Варна, отбелязаха Световния ден на гората.
Началото е поставено през 1972 г. в деня на
пролетното равноденствие по инициатива на 23тата сесия на Европейската конфедерация по
земеделие, подкрепена от Организацията на ООН
по прехрана и земеделие, за да се защити флората
и фауната на горите.
Учениците посадиха в училищния двор четири
фиданки, дарени от Българо-монголско дружество
за приятелство. Защото искат да е зелено и
красиво, защото има смисъл. ПРОМЯНАТА
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ЗАПОЧВАМЕ НИЕ, КОИТО ГРАДИМ СВЕТА, В
КОЙТО ЖИВЕЕМ.
Седмокласниците
проучиха
горите
на
Балканския полуостров и направиха презентации.
Учениците от V клас проучиха и направиха
проекти на темата „Из екваториалните гори на
Африка“ и написаха разкази на тема „Моето
любимо дърво“. Проектите бяха изложени във
фоайето на училището.
Второкласниците проведоха беседа с еколог на
тема „Глобалното затопляне“. Беше засегнат
въпросът за последиците от глобалното затопляне
върху горите и техните обитатели. Беше
подчертана ролята на хората и резултатите от
техните действия за опазване на Земята.
Учениците разбраха с какви техни действия могат
да допринесат за опазване на природата и как да се
включват в инициативите на екологичните
организации заедно със семействата си.
Шестокласниците направиха практически
упражнения за определяне дълбочината на
Атлантическия океан и дискусия на тема
"Стопанско значение и използване на водите на
Световния океан".
Денят продължи с концерт по случай празника
на училището.
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