ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна,Брой 13, март, година 2016
Издава се по случай 160години
от рождението на Стоян Михайловски
Приветствие по случай празника на училището
от госпожа Павлина Мандажиева
Уважаеми колеги и родители, скъпи ученици,
През май 1882 г. преподавателят по френски език в Русенската мъжка гимназия
Стоян Михайловски написва възторженото стихотворение „Химнът на Св. св. Кирилъ и
Методи“ с първи стих „Върви, народе възродени ...“, на което по-късно композиторът
Панайот Пипков дава живот и го превръща във всеучилищен химн. Преди 134 години
словата имат друго звучене, изпълнени са с друг смисъл, но посланието което носят
преминава през поколенията и независимо от историческите събития и превратности не
губи от своята значимост и актуалност. Днес сме не само горди, че патронът на нашето
училище е автор на текста на песента, която се пее от поколения българи. Днес сме
призвани да пренесем в бъдещето силата на българската мисъл и слово, в
многообразието на етноси и култури да запазим своята национална идентичност.
Празникът не е само е ден зареден с настроение и позитивизъм, но и повод за
равносметка за посоката и пътя, по който 28 години общността от учители, ученици и
родители устремено върви и утвърждава училището като средище на знание, наука и
духовност. За успехите на училището най-добре говорят неговите бивши и настоящи
възпитаници, зад които стоят неуморните усилия, амбицията и творчески порив на
много настоящи и бивши учители.
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Днес българското училище е изправено пред предизвикателството да се
реформира и утвърди като неотменна част от европейското образование. Заедно
учители и родители сме отговорни да покажем на децата си добри модели на житейско
поведение. На нас се пада нелеката задача да им помогнем да станат отговорни и
съзнателни личности. Днес децата ни се възпитават по скайп, мобилните комуникации
служат за споделяне, изразяват чувствата и емоциите си чрез графични средства и в
среда, която води до анонимност, отчуждение и липса на отношение към другия. Днес
повече от всякога сме длъжни да разбираме децата си, да ги напътстваме и подкрепяме,
да ги даряваме с внимание и обич.
Уважаеми колеги, изискванията към учителската професия постоянно растат. Днес
не е важно само да си учител с биография, а да притежаваш уменията да покажеш че си
добър учител, на когото децата се доверяват, с когото да споделят, от когото да получат
приятелска подкрепа, от когото да се научат да разпознават доброто. Днешните ученици
имат висока дигитална компетентност и умения, непонятни за поколения преди тях.
Това ви задължава отговорно, компетентно и професионално да създавате онази
изключителна атмосфера в класната стая, която ражда магията на знанието и която
изгражда личности.
Уважаеми ученици, вие сте не само български граждани, не само граждани на
Европа, но и граждани на света. Днес само добре образованите хора могат да бъдат
конкурентни и успешно да изграждат кариера и бъдеще, където и да се намират по
света. Учете се! Учете се добре! Следвайте мечтите си! С абмиция и желание
покорявайте върховете на познанието, инвестирайте знания в своето бъдеще,
изграждайте се като личности, на които може да се разчита.
На всички пожелавам здраве и сили да продължим напред така, че идващите след
нас да се гордеят с постиженията и успехите ни, да се стремят да развиват традициите и
се гордеят, че са възпитаници на ОУ „Стоян Михайловски“.
Честит празник!
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На 14.02.2016 година по Радио Варна бе
излъчено предаване по случай 160 години от
рождението на знаменития български творец
Стоян Михайловски. Инициативата бе
осъществена от представителите на
Литературния клуб „ Стоян Михайловски” при
ОУ „ Стоян Михайловски” Габриела Великова
и Глория Димитрова. Клубът е асоцииран
член към Варненската литературна школа за
ученици .В рубриката „ Да почетем, като
прочетем” ученичките отбелязоха важни
жизнени факти от биографията на автора. Бе
поставен акцент на ерудицията на Стоян
Михайловски и престижното му европейско
образование. Прозвучаха басните : „Бухал и
светулка”, „Орел и охлюв”,„Секира и
търнокоп” и бяха отправени нравствените
послания на мъдрия баснописец. Изтъкна се
заслугата за тържествения химн "Кирил и
Методий” и за „Книга на българския народ”.
Ученичките споделиха гордостта си, че
училището носи името на класика Стоян
Михайловски , утвърдил човешките и
европейски ценности чрез своето творчество.

Стоян Михайловски – ерудирана личност с
престижно европейско образование
Стоян Михайловски създава богато и разнообразно
творчество: басни, стихотворения, епиграми, пародии,
драми, поеми. Утвърждава своето име на творец с
будна гражданска съвест, висока нвравственост и
стремеж за самоусъвършенстване на личността.
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Васил Левски подготвя Националната революция
Големият български революционер Васил Левски
Силният характер , будният ум , несломимият дух и
неизмеримата му смелост са го направили безсмъртен .
Когато става дума за Апостола на свободата, у нас възниква
трепет пред делото му , пред живота му , пред смъртта му .
Той е автор на мисълта:„Ние сме във времето и времото е
в нас ,то ни превръща и ни е го превръщаме . ” Тези думи ще
останат завинаги в нашите сърца . В основата на неговата
личност е желанието да облекчи съдбата ,да предаде своята
вяра и сили . Сам Левски казва : „ Ще имаме едно знаме , на
което ще пише : „Свята и чиста република ”. С тези думи

Националният герой
Васил Левски
Васил Иванов Кунчев. Име, което
буди чувство за гордост! Този човек е
пример за всички хора по света.
Получава прозвището Левски, когато е
в легията на Георги Сава Раковски. Той
прави ,,лъвски скок” по време на
военните упражнения в Сърбия,като
прескача един голям ров
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Апостола вдъхва една надежда на народа . Надежда , че
можем да бъдем един сплотен народ , да градим всичко
заедно и с общи усилия да достигнем желаната цел . Да не
робуваме , а да извоюваме съдбата . Собственото си място в
живота определя така :
„ Ако печеля – печеля за цял народ , ако загубя – губя
само мене си”. Няма друга личност в нашата история , която
да е толкова чиста и свята . И в сърцето на всеки българин
винаги трябва да има една малка частичка искрена
благодарност и преклонение пред Левски и всички други
възрожденски дейци . Георги Раковски , Христо Ботев ,
Хаджи Димитър , Стефан Караджа , всички те заслужавт
огромно уважение , както и никога да не бъдат забравени!
Според мен Васил Левски е изключителен български
национален герой . Затова нека нито един от нас не забравя
името на великия Васил Левски . Нека се гордеем , че сме
българи и да бъдем достойни наследници на Апостола!

Васил Левски създава голям брой
тайни революционни комитети. Чрез
тях той организира подготовката на
Априлското
въстание, което се
планира.
За
съжаление,
Апостола
на
свободата
не
доживява
Освобождението на България от
османско владичество. На 27 декември
1872 г. Левски е предаден и заловен.
Той се държи смело пред съда.
Отрича да има съучастници и повтаря,
че сам е организирал революционните
комитети.Осъден е на смърт чрез
обесване.
Васил Левски е един от найвеликите българи.Неговата любов към
родината , борбена всеотдайност
Виктория Божкова, 5а клас, първо място честност, висока нравственост и
жертвоготовност са пример за нас.
Нели Димитрова, 5а клас, второ място

Великият българин
Васил Левски е български национален герой. Роден е на 18 юли 1937г. в град Карлово.Той е
идеолог и организатор на българската национална революция, оснсвател на Вътрешната революционна
организация. Известен е и като Апостола на свободата,заради организирането и разработването на
революционна мрежа за освобождението на България от османско владичество. Мечтата на Васил
Левски е чиста и свята република,в която всички да имат равни права, независимо от своята народност
и вероизпроведание.
Според мен той е човек на дълга и на честта, личност, за която свободата на родината се поставя на
първо място в живота като висша нравствена ценност, личност, всеотдайна, личност, с ореол на
величие в съзнанието на всеки българин.
Николета Макавеева, 5а клас, трето място

Нашите таланти
Слънцето и дъгата
Високо в небето се появи дъга. Слънцето
парво я забеляза. То се усмихна и впери очи в
красивите ѝ цветове. В това време по небето
запълзяха тълпи дъждовни облаци. Заваля
дъжд. Слънцето се разсърди, но Дъгата му
обясни, че щом Дъждът спре, тя отново ще се
покаже и ще зарадва отново децата. Дъждът
спря и децата излязоха навън. Те се зарадваха. Но всичко беше мокро. На децата им
стана тъжно. Затова Слънцето се появи и за
миг всичко изсъхна. Те се зарадваха. Децата
застанаха под красивата дъга и запяха хубава
песен.
Мариела Панайотова, 3а клас

Балерини
Едни балерини,
разкошни като
детелини,
толкова високи,
но в разни посоки.
Въртят се като
компас,
за раз, раз,
розови кат медузи,
но в различни блузи.

Балонче
Едно слонче си взе лъскаво
червено балонче.
Скача слончето, скача и
извднъж спъна се на пъта и
започна да плаче.
Сълзи, сълзи ...
Колко тъжно е това! Балончето
лети, там, в дълбоките,
дълбоки небеса.
Гледа ,гледа как ще се
спука балончето в небето и ще
се разпадне в морето.

Валерия Маринова, 3а клас
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КристинаТодорова, 2бклас
МигленаТодорова, 7аклас

Много деца

Любовта в нас
Любовта – прекрасно чувство.
Любовта – незаменима сила.
Любовта – необяснимата стихия.
Любовта – истинска магия.

Много деца,
с различни лица,
всички са интересни
със своите песни.
Тези детенца,
в облекло на лаленца,
не са и момченца.

Любовта – радост, но и тъга.
Любовта – слънце, но и тъмнина.
Любовта – рози, но и сълзи.
Любовта – ярки звезди, но и силни бури.

И накрая,
момченцата облечени,
като мишленцата,
играят шах,
с голям, висок смях.
Валерия Маринова, 3а клас

Всеки може да усеща в живота си разкош,
стига той да уважава силата в света, наречена
ЛЮБОВ!
Кристина Стояновa, 5б клас

Кристина Тодорова, 2бклас

Нова приказка за Снежанка

б

Кристина Тодорова, 2 клас

Любовта в нас
Любовта идва като стихия
и с нея няма оправия.
Като роза тя цъфти
и увяхва с дни.
Като пламъче в нощта трепти,
но е винаги в сърцата ни.
И ако съм сама
и не виждам светлина,
ще потърся любовта –
магичната фурия,
искра в житейската пустиня.
Ивана Маринова, 5б клас

След дългогодишен сън Снежанка се събуди в
съвременния свят. Бяха я наобиколили няколко деца. Тя
искаше да има като техните дрехи, защото ѝ се сториха
по-удобни от нейната дълга рокля. Децата ѝ дадоха
едни дънки и една блуза.
Снежанка влезе в другата стая.Тя беше изумена,
когато видя вълшебната говореща кутия. Помисли си,
че я е направил някой магьосник. Децата изведоха
Снежанка на улицата и тя много се изплащи, когато
видя бързодвижеща каруца, на нея много ѝ хареса да се
движи с такава голяма скорост.
Снежанка не знаеше какво е училище и с голямо
любопитство влезе в класната стая, седна на чина и ѝ
дадоха учебници, с които да учи и да пише.
След това децата поканиха Снежанка на спортната
площадка да играе с тях.Тя много се забавлява и затова
реши да остане в съвременния свят.
Даниел Божинов, 3а клас
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Перфектният свят

Коледно чудо

Имало едно време малко момиченце. То било умно и
Имало едно време един свят,свят,който
красиво, но за голямо нещастие и много болно. Казвало
бил перфектен, той бил безупречен, хората
се Сара и още от съвсем малко претърпяло ужасна
били безупречни , животните били
катастрофа, след която останало в инвалидна количка.
безупречни, дори мравките били безупречни.
От този момент Сара изгубила всякаква причина за
Казвал се Ферия. Хората живеели мирно и
живот, на лицето и било изписано единствено тъга и
спокойно. Било толкова перфектно, та чак
отчаяние. Родителите и ходели във всякакви болници и
скучно.
търсели лечение, но безуспешно. След време те
Имало едно момиче на име Дияна. Тя не
загубили всякаква надежда, че детето им ще оздравее и
искала да живее по начина на своите
отново ще стъпи на краката си.
съграждани. Тя избрала да има друга съдба , а
Дошла зимата. Снежна покривка покрила земята. По
не да повтаря нечия друга . Дияна искала да
дърветата заблестели малките снежинки. Децата всеки
покаже на хората , че не всичкотрябва да е
ден играели навън от сутрин до вечер. Смеели се,
толкова перфектно, и че дори в хаоса има
правили си ангели в снега, биели се с топки, играели
красота. Тя се противопоставяла на
със снежните човеци, които правили, и много се
перфектните закони , и заради това техният
забавлявали.
предводител решил да я накаже. Наказанието
Сара ги гледала от прозореца на стаята си и от очите
ѝ било да остане един месец на планината
и падали малки сълзи, които блестели в тъмната стая.
Селия, планината с най-неблагоприятните
Тя искала да отиде и да играе с тях, но не можела.
условия. Там било много студено и нямало
Скоро щяло да дойде и дългоочакваният от всички
никаква растителност. Дияна трябвало се
празник – Коледа. Децата украсявали къщите си с
справи сама и да оцелее, което било
гирлянди и лампички, кичели елхи в дворовете си, а
невъзможно.
Сара продължавала да стои пред прозореца и да и
Пазачите оставили Дияна на върха на
гледа.
планината. След като си тръгнали тя се
В селото имало голяма елха, под която на Коледа
загърнала по- плътно с наметалото си и се
щяло да има купища подаръци за децата. Когато
огледала. На най – високия камък стоял един разбрали това, всички започнали да пишат писма до
сребрист орел, изглеждал толкова красив и
Дядо Коледа и да ги оставят под елхата. Някои искали
изящен и в същото време толкова тайнствен. кукли, други колички, трети палячовци – все хубави
Той я наблюдавал, но веднага щом се
играчки. Сара извадила от шкафа си лист и химикалка и
обърнала излетял. Момичето решило вместо
също написала писмо. Тя обаче не искала играчки,
да бездейства да разгледа района и да намери искала само да проходи.
подходящо място,на което да пренощува.
Ето, че дошла Коледа. От сутринта се чували
Видяла една скала, която била издадена
радостни гласове и децата отишли да си вземат
навън. Когато се приближила установила, че
подаръците. Намерили толкова красиви играчки,
това всъщност е гнездото на орела. Тя не
каквито не били сънували даже. Сара отишла последна,
искала да се среща отново със
но когато стигнала елхата, видяла, че под нея нямало
зловещиясребрист орел. Изведнъж орела
нищо. Тя това и очаквала, защото желанието и било
изкочил от гнездото си.
само да се оправи.
– Защо ме наблюдаваш ? - този въпрос
Вечерта Сара се прибрала и отишла тъжна в стаята
изненадал девойката.
си, но продължила тайничко да се надява да получи и
– А ти защо ме гледаш ?
тя подарък. Застанала до прозореца и погледнала
– Аз попитах пръв - отвърнал орелът.
красивата гледка.
Звездите ярко огрявали нощта.
– Наблюдавам те, защото си помислих, че
Снегът блестял от светлината им. Къщите били
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това място ще е подходящ заслон за мен.
– Е, заето е -твърдо казал орелът. – Ти
какво правиш тук?
Момичето било объркано. Не всеки ден
във Ферия се срещали орли, пък камо ли
говорещи. Тя се зачудила какво да му
отговори, но решила да бъде искрена. След
като разказала цялата история видяля, че в
очите на сребристия орел нещо пробляснало.
– Има една легенда, че момиче кръстено на
богинята на лова ще прекрачи планината
Селия и ѝ е предречено да намери цветето на
Абрадор, което притежава силата да сбъдне
нейното най-съкровено желание, с което да
промени света.
– И мислиш, че това съм аз?- попитала тя.
Орелът не казал нищо и продължил да я
гледа изпитателно. Дияна разбрала, че трябва
да се довери на орела, нищо че го познавала
само от едва четвърт час и направо попитала
какво трябва да направи.
Знам, че цветето се намира в недрата на
планината.
За Дияна тази информация не била
достатъчна, но знаела, че нямало да научи
нищо повече.
– Кога трябва да тръгна?- попитала тя като
усещаше, че тя ще се справи с възложената
задача.
– Когато ти прецениш.- отговорил орелът.
– Добре тръгвам веднага! - казала
въодушевено Дияна.
В същото време орелът излетял. Това до
някаква степен изненадало Дияна и тя
започнала да се озърта объркано, но бързо се
съвзела и започнала да слиза надолу по
планината.
Докато девойката си вървяла найспокойно се била унесла в собствените си
мисли усетила, че някой я докосва по крака.
Когато погледнала надолу, видяла около
десетина шейсетсантиметрови джуджета.
– Здравей, Дияна !-казало приветливо едно
от джуджетата.
– Здравейте! - казала леко несигурно
Дияна.
Аз съм Ларион, а ние сме планински
джуджета и знаем абсолютно всичко за
планината, в която живеем. Ние чухме, че
отиваш да търсиш цветето на Абрадор
.Чакахме те много дълго време. Ще ти
разкажа цялата история. Преди едно

затрупани със сняг и само лампичките по тях ги
откроявали. Близкото езеро било замръзнало и луната
се отразявала в кристалните му води. Прозорците се
замъглявали от студ и Сара ги избърсвала, за да може
да гледа тази красива нощ.
Изведнъж в далечината блеснала някаква ярка
светлина. Момичето я видяло и излязло навън, за да
види откъде идвала. Поискало да докосне светлината, а
тя все повече се приближавала към него. Тогава
станало то – Коледното чудо. Момичето протегнало
ръце и в опитите си да докосне светлината, повдигнало
единия си крак, а след това и другия, накрая се
изправило и започнало да прави малки крачки.
Светлината изчезнала, но момичето проходило. То
веднага съобщило радостната новина на родителите си
и те много се зарадвали. На лицето му отново се
върнала радостта и вече можело да играе и да се
забавлява.
От този ден нататък Сара станала щастлива и никога
не губела надежда.Като пораснала, станала лекар, за да
може да лекува болните деца и да им връща усмивките
на лицата.
Симона Стоянова, 7а клас, второ място

Капчици
Пръскат се капчиците, все едно чукат по прозореца,
защото искат да влязат на топло. Това се случвало
всеки път, като заваляло дъжд.
Една вечер обаче, когато започнало да вали пороен
дъжд, една малка капчица се отделила от групата,
понеже искала да разгледа света и се изгубила.
Натъжила се тя, но не изгубила надежда, че ще се
прибере при семейството. Духнал я вятърът надалеч от
мястото, на което била преди. Оказала се върху едно
голямо възрастно дърво, на което заспала дълбок сън.
На сутринта, още уморена, започнала да мисли къде
се намира. Листото било голямо и зелено, но за
капчицата това било нещо непознато и ново. Дървото
започнало да мърда клони и да говори на капчицата:
- Здравей! Защо си се озовала при мен? – попитало
дървото.
- Защото се отделих от групата капчици, за да
разгледам света, но се изгубих – отговорила плахо
капчицата.
- Ха-ха! – разсмяло се дървото – Виждал съм много
животни, които са се изгубили, но не и капчица.
- Ами, явно аз съм специална! – отвърнала весело
капчицата.
- Сега ще се опитам да намеря твоето семейство –
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хилядолетие един от нашите предци прозря,
че Ферия е един неправилен свят, който дори
не трябва да съществува и реши че трябва да
създаде нещо, което ще може да помогне на
следващото поколение, така посади цветето
на Абрадор и предсказа, че когато дойде
времото ще дойде момиче....И ти вече знаеш
легендата. И нашата задача е да помогнем на
момичето и това си ти, така че трябва да ти
покажем къде се намира цветето. Няма време
за губене, да тръгваме !
Добре, хайде !
Джуджетата тръгнали да вървят по една
каменна пътека. Дияна вървяла най-отзад и се
беше замислила, дали наистина момичето, за
което става въпрос наистина е тя. Може би
имаше най-малко стотина момичета, които се
казваха Дияна в Ферия .Но всъщност само тя
беше пратена на Селия.Може би девойката е
точно тя. Но може би не...
Докато беше потънала в мрачните си
мисли видя, че джуджетата са спрели до един
по-странен камък и я гледат .
– Какво има? Защо не продължаваме? казало неразбиращо момичето.
– Знаем само, че този камък е входа към
пътя за цветето, но не знаем как трябва да
влезем .Само ти можеш да разбереш обяснил Ларион.
Дияна се приближила и леко докоснала
камъка .Изведнъж камъка се преместил
настрани и се разкрили стълби, които водели
надолу под земята. Дияна била поразена, но
джуджетата не яоставили много да се мае и
веднага я забутали надолу по стълбите.
– Това са тайните коридори на Селия,
цветето е посадено в някоя от многото
галерии - пояснило едно по-ниско джудже.
– Ясно. Значи ще трябва да влизаме
поотделно във всяка галерия докато не
открием цветето Абрадор. Така ли ? попитала Дияна.
– Да, точно така! - отговорил Ларион.–
Стига толкова обяснения, да тръгваме!
Всички започнали да слизат, имало много
стълби и накрая стигнали един дълъг
коридор, осеян с няколко галерии. Решили
всеки да влезе в различна галерия. Всички се
запътили към избраната от тях галерия.
Веднага, щом Дияна прекрачила прага на
нейната галерия, ахнала. Там стояло само и
единствено най-красивото цвете, което тя

-

-

-

-

-

-

-

казало дървото.
Да, имаме игрище с греда – отговорила капчицата.
Друго?
Ами, имаше площадка с малка пързалка, където
отидоха братята ми, друго не знам – очакващо
казала капчицата.
Добре! Знам няколко такива места, на които ще те
заведа. Искаш ли? – попитало дървото.
Да, искам! - възкликнала капчицата.
Добре! Нека да тръгваме! - казало дървото.
Вървели, вървели и стигнали до първото място.
Това ли е площадката? – попитало дървото.
Не, не е това – казала тъжно капката.
Добре! Не се тревожи! Ще го намерим! – казало
дървото.
Вървели, вървели и стигнали втората площадка.
Това ли е площадката? – попитало отново дървото.
Не – отговорила капчицата.
Така станало и с другите площадки, които дървото
знаело. Не намерили площадката. Капчицата се
натъжила.
Дървото казало:
Добре, не успях да ти помогна, но мога да те пратя
при Зайо. Той знае всички места. Ето го – срещу
теб.
Здравей, малка капке, аз съм Зайо! – казало милото
зайче.
Ще ми помогнеш ли да намеря моята група? –
попитала капката.
Разбира се, но трябва да и обясниш къде беше
последно заедно с твоята група – казал заекът.
Добре, ще ти обясня – заявила капката.
Разказала тя на Зайо къде е била последно с
групата.
Аз знам това място! – възкликнал Зайо.
Завел капчицата на мястото, където за последно е
видяла групата си. А тя била още там.
Благодаря ти, Зайо! – извикала зарадвана
капчицата.
Няма защо – отговорил заекът.
Довиждане, Зайо! – сбогувала се капката със
зайчето.
Довиждане, капчице! – възкликнал Зайо.
Така капката се прибрала при групата си.
Велина Парушева, 5б клас, трето място
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била виждала. Не била виждала подобно
изящество - то цялото сияело в синкава
светлина. Било толкова красиво, че Дияна не
можела да го опише с думи. Всъщност това
не било кой знае колко красиво цвете .За нас
то може да ни се стори грозно, но за Дияна то
било прекрасно .То било най-необикновеното
нещо, което тя била виждала някога и затова
било перфектно. Тя едвам успяла да извика
джуджетата, защото била много развълнувана
и удивена. Когато всички влезли в галерията,
Ларион казал:
– Можеш да го откъснеш и моментално
твоето желание ще се сбъдне. –прошепнал ѝ
той.
Дияна за първи път се замислила какво е
нейното най-съкровенно желание. Може би
другите момичета биха казали, че искат
дузина рокли и обувки, но тя не искала това.
Тя искала промяна. Искала да промени света.
Точно такава сила щяло да ѝ даде цветето.
След тези разсъждения тя самоуверено се
запътила към цветето. Веднага щом го
докоснала получила прилив на енергия и
смело откъснала цветето. След като се
огледала установила, че не е в галерията,
била във Ферия. Всичко започнало да се
променя, дори и хората. Започнала една нова
епоха за човечеството!
Ако все още не сте разбрали, драги
читатели, така е създаден света, а Ферия е
била началото.

Смелостта
Имало едно време едно момче на име Джак. То
било много мило и обичало да помага на хората около
себе си, но най-вече на родителите си.
В един спокоен ден, когато Джак си лежал, се
появил един дракон. Той преобърнал всичко наопаки.
Жителите на града направили всичко, за да спасят
домовете си, но било напразно. Драконът отишъл в
двореца.
Там живеел един крал и една кралица с тяхната
принцеса Анабел. Те били много уплашени. Тогава от
прозореца литнал домашният любимец на Анабел с
една вълшебна лампа. Той видял Джак и хвърлил
лампата пред него. Взел лампата, потъркал я и отвътре
излязъл един добър дух. Той казал:
-Отиди в двореца, за да спасиш краля, кралицата и
прекрасната им дъщеря Анабел!
Джак тръгнал към двореца. По пътя се срещнал с
помощниците на дракона, но ги преодолял и
пристигнал в двореца.
Джак видял дракона и започнал да се бие с него.
Чудовището било много силно, затова битката
продължила два дни.
На третия ден драконът бил победен. Кралят и
кралицата били много благодарни. Той се срещнал с
Анабел. Те се харесали и оженили.
Аслъ Ремзи, 6а клас

Нели Димитрова, 5а клас, първо място


Нона Чакова, 2бклас

Нашите успехи
ОУ”СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” ОТНОВО ПЪРВИ!
Двата училищни отбора по хандбал на ОУ”Стоян Михайловски” момичета и момчета от V-VII клас
участваха в Общинското и Областно първенство, и след като изиграха общо 12 срещи без нито една
загуба заеха първите места и се класираха за следващия етап на Ученическите игри. По време на
турнирите си пролича добрата подготовка на нашите отбори , които показаха тактическо и игрово
превъзходство над останалите участници и постигнаха своите победи безапелационно с по над 10-15
гола разлика във всеки мач. В хода на състезанията победихме отборите на ОУ”Патриарх Евтимий”,
СОУ” Неофит Бозвели”, ОУ”Г.С.Раковски”, ОУ”П.Р.Славейков”, СОУ”Цар Симеон”, с.Ветрино и отборите
на с.Медовец.
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ВТОРО МЯСТО ОТ
НАЦИОНАЛЕН
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„БЪЛГАРСКИТЕ
АРХИТЕКТУРНИ
ПАМЕТНИЦИ В МАКЕТИ“

Николай Петров от 7 а клас
спечели втора награда в Пети
национален ученически
конкурс „Българските
архитектурни паметници в
макети“, организиран от
Министерство на
образованието, Регионален
инспекторат по
образованието – Варна,
Община Варна и Общински
Детски комплекс. Лауреатът от конкурса представи макет на
българска възрожденска къща. Наградата на Николай Петров бе
връчена тържествено от кмета на град Варна на националния празник – Трети март.

На 13.02.2016 г. се проведе Регионалното
състезание по информационни технологии „България –
древна и млада”, в което достойно се представиха
учениците от нашето училище:
Кристина Тодорова – 2 б клас, категория
компютърна рисунка,
Кристияна Вичева – 6 б клас, категория
мултимедиен продукт
Калина Иванова – 6 б клас, категория
мултимедиен продукт.
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