
                          

месец декември 2022г. 

 ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН – СТР.1 
 5 ОБИКНОВЕНИ НЕЩА, КОИТО ЩЕ ВИ ЗАРЕДЯТ С КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ – СТР.1 И СТР.2 
 ЛИТЕРАТУРЕН КЪТ – СТР.2 
 #ПАУЗА – СТР.3 
 УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ – СТР.4 
 УЧИТЕЛСКИ ЛЕКСИКОН – СТР.5 
 ОТГОВОР НА ЛОГИЧЕСКАТА ЗАДАЧА – СТР.5 

 

От екипа на вестника

* Щастливи сме да Ви съобщим,че традиционният Коледен базар се завръща в нашето училище. Ще се състои на 

15.12.22 г. от 16:00ч.в сградата на училището. Каним всички родители, ученици и учители. Сигурни сме, че всеки ще 

открие нещо интересно, изработено с любов и носещо коледния дух. 

* В училището ни за втора поредна година се провежда конкурс за най-красиво украсена класна стая. От това, което 

наблюдаваме, можем да заключим, че съревнованието за първото място тази година  ще е изключително оспорвано. 

Имате още малко време, за да направите последните промени и допълнения към коледните си украси, защото 

оценяването ще е на 19.12.22г. през голямото междучасие.  

* Поздравяваме следните ученици с постигнат МАКСИМАЛЕН резултат на състезанието по Български език и 

литература „Стъпала на знанието“:  

Александра Малинова - 5Б клас, Кристияна Бечева - 5А клас, Виктория Иванова - 7В клас, Елена Мария Шалапатова - 7Б 

клас, Лъчезария Попова - 7В клас 

Успех във втори кръг, мили момичета! 

* И сега малко информация за любимата на ученици и учители предстояща ВАКАНЦИЯ: 

 23.12.2022г. – последен учебен ден за настоящата календарна година. 

 От 24.12.2022г. до 02.01.23г – КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ 

 03.01.2023г. – Всички на училище    

 

                                                                                             Ивайла Николова 7В; Белослава Тодорова 7В 

В декемврийските дни, когато до Бъдни вечер и Коледа остава все по-малко, коледното 
настроение хем започва да се прокрадва в емоциите ни, хем като знаем колко време още има 

дотогава, колко работа и задачи трябва да отметнем, и някак все още не ни е особено 

коледно... Коледните и новогодишни празници са един от най-чаканите моменти 

от цялата година. Момент за почивка, веселба, добро настроение и много 
усмивки. Взимаме си почивка от работа, цялото семейство се събира, раздават се 

подаръци, и във въздуха се носи Коледната магия. Именно за тази магия 

ще говорим днес. Кои са малките неща, които превръщат този период от 
годината в толкова магически и очакван момент? Ще изброим малките неща, 

които изпълват ежедневието ни по време на празниците, които са толкова 

характерни и специфични и които могат да подсилят присъствието на 
коледния дух и да придадат приятно коледно настроение... 



Представяме ви 5 от тях: 

 

1. Елхата 

Може би най-централния елемент за празника. Ако все още не сте украсили вашата, не забравяйте, че без елха, 

няма къде да се оставят подаръците... 

2. Свещи 

Освен класическите коледни украшения, можете да запалите 

и няколко ароматни свещи. Игривите движения на техните малки 

пламъчета ще допринесат за домашния уют. 

3. Коледните песни 

Музиката е един от основните източници на настроение. 

Когато заговорим за Коледа, няма как да не споменем и някои от 
емблематичните коледни песни. Без значение дали говорим за 

вечните детски коледни песнички като "Тиха нощ, свята нощ" и 

"Шаро и първият сняг" или за класическите поп песни "Last 

Christmas" на Wham! и "All i want for Christmas is you" на Mariah 

Carey, музиката е в основата на всяка коледа изпълнена с 

настроение... 

4. Аромата на канела 

Голяма част от емоциите, които изпитваме са свързани с обонянието ни. Без значение дали пиете чай, кафе или 

пък обичате да си похапвате сладки коледни курабийки, аромата на канела ще ви отнесе в страната на приказките и ще ви 

облее с топлия си коледен аромат… 

5. Семейна киновечер с коледни филми 
Заредете се с коледни сладки и пуканки. Изберете някоя от вечните коледни класики 

 („Сам вкъщи“ например ) и прекарайте мили мигове с най-близките си хора. 

                                                                                                                    Здравко Делчев 7Б   

 

ЛИТЕРАТУРЕН КЪТ 

Представяме ви съчинение, написано от петокласника Красимир Кацаров, който ни кара да се 
замислим за някои неща от ежедневието ни, на които не обръщаме достатъчно внимание. 

 

Свят без писменост 
 

Ако светът беше без писменост със сигурност нямаше да пиша този текст.  
Вероятно светът щеше да е едно много объркано място. Как предците ни биха предали знанията си 

към бъдещите поколения? Дали най-великите открития биха се разказвали като народно творчество – от 

уста на уста? Дали изобщо щеше да бъде толкова напреднало развитието на обществото ни? Щяхме ли да 
познаваме славната си историята, ако нямахме възможност да я записваме? 

Със сигурност темата повдига повече въпроси, отколкото отговори и едва ли някой би успял да даде 

категорични отговори. Всеки ден ние боравим с различни писмени знаци, чрез които предаваме информация и 

споделяме емоциите си. Когато си представя света без писменост, виждам невежество, разруха и мрак.  
Нямаше да можем да изразим мислите и чувствата си така, както сега. Вероятно нямаше да има  

училища, библиотеки, книги, учебници. Дори днешните технологии биха били немислими. Едва ли някой иска 

да живее в подобна историческа катастрофа. 
Всичко, което човечеството е постигнало и измислило днес, е именно защото някога се е появила 

писмеността .  

В миналото хората чрез азбуката са намерили начин да общуват с писма на близки и далечни 

разстояния, да запаметяват важна информация и да я предават на бъдещите поколения. Дори не си даваме 
сметка какво богатство е не само да можеш да четеш и да пишеш, но и да имаш графично оформление от 

символи, с които това да се случва. Трябва да сме много благодарни на Светите братята Кирил и Методий 

и на техните ученици, че са създали наша българска азбука, с което малко народи могат да се похвалят. 
Имаме безценен дар, с който трябва да се гордеем, трябва да го пазим и съхраняваме за бъдещите 

поколения. 

 Лично аз не мога да си представя света без писменост. Без нея радостите в живота ни биха били 
твърде оскъдни и непълноценни. 

 

                                                                                                                             Красимир Кацаров 5А  
 



 

  

 

 

Логическа задача 

50% от студентите в Харвард и други 

елитни университети дават грешен 

отговор на следната задача: 

Коледна играчка и коледна свещ струват 

1,10 лв. 

Коледната свещ струва 1 лв. повече от 

играчката. 

Колко струва играчката? 
 

                                                                                                                                         Мартин Котов 7б 



Поздравяваме петокласниците по повод прекрасните макети на Слънчевата система, които 

изработиха с голямо желание и трудолюбие. Тук ще покажем част от снимките, изпратени ни от г-жа 

Стоянкова. 

 Ето какво сподели тя:“ На някои от снимките се вижда и първият изкуствен спътник - 

Спутник 1, което беше интересна идея от страна на учениците от 5В клас. :)) Моделите са 

изработени от различни материали: стиропор, хартия, пластилин, мъниста, камъчета и др. 

Учениците работиха в групи, което допринесе за развитие на комуникативните компетентности и 

формирането на приятелски взаимоотношения между тях.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       Дани Стаматов 5А 



 
Благодарим на господин Тихомир Алексиев, който се съгласи да попълни въпросника от 

лексикона ни и сподели интересни неща за себе си    
 
 

1.  Казвам се: Тихомир Алексиев 
2. Учител по: География и икономика 
3. Зодия: Скорпион 
4. Родно място: Белоградчик 
5. Любимо занимание в свободното време: Четене на книги, гледане на видеа с историческа, 
географска, антропологическа и научна насоченост. Разходки сред природата. 
6. Любимата ми българска дума: Разнообразие 
7. Домашен любимец: Нямам. 
8. Любим празник (Защо?): Баба Марта, защото посрещаме пролетта. 
9. Уред от съвременния свят, без който не мога: Бойлер. 
10. Ако имате машина на времето в коя епоха/век бихте се телепортирали? 
 22ри век 
11. Коя историческа личност бихте искали да имате за свой приятел? (Защо)  
Велизарий, известен още като Бели цар, защото е бил смел, благороден и интелигентен. Бил е 
роден лидер и се е грижел за хората си. Може би Спартак по същите причини. 
12. Кое умение смятате, че е от съществено значение, за да го имат всички хора?  
Да приемат различията на другите. 
13. Искам да посетя: Всеки ден е различно място. Последно време - Етиопия, Грузия, Иран и 
Япония. 
14. Страх ме е от: Превръщането на хората в потребители 
15. Възхищавам се на:  
Хората, които умеят да се отстояват. На тази, които пазят културата си и не се поддават на 
средата, колкото и да е посредствена. 
16. Развеселявам  се от:  
Най-често ме разсмиват собствените ми деца (те много често и ме ядосват). 
17. Девизът ми / Любим цитат:  
“За мен светец е този, който се държи почтено в непочтено общество” Кърт Вонегът. 
18. Мечтая за:  
Децата ми да живеят в свободна и просперираща България, където да се връщаме, докато 
обикалям света като пътешественик. 
19. Опишете се с три думи:  
Обичам да пътувам 
20. Най-добрият съвет, който бих дал/а на някого:  
Не се занимавайте с половинчати работи. Правете всичко от сърце. 
21. Пожелавам на читателите на в. „РИБЕН БУКВАР“.  
Да имат много поводи за усмивки, да се трудят здраво, когато е необходимо и да се забавляват. 
22. Искате ли да споделите нещо допълнително, 
което пропуснахме да Ви попитаме? 
 Обичам да готвя. Карам ролери. Играя добре футбол, волейбол и баскетбол. 

 

                                                                                                                              Иванина Лисичкова 7Б 

ДО СКОРО! 

  Статиите бяха разработени от: Мартин Котов 7Б; Ивайла Николова 7В; Белослава Тодорова 7В; Здравко Делчев   7Б  ;   

Иванина Лисичкова 7Б; Даниела Стоянова 7Б; Красен Шипков 7В ; Дани Стаматов 5А ; Красимир Кацаров 5А 
 
 

(Отговор на логическата задача: 5 стотинки) 


