


 

РИБКА НА ДЪРВО 

 

         

Ученици украсиха фасадата на училището и дърветата пред него с красиви хартиени 

рибки 

 

 

 



СЪСТЕЗАНИЕ „АЗ ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ 

 

    

Два отбора от ученици  5 - 11 клас  се състезаваха във викторина, посветена на дарителя Николаки 

Стоилов и празника Никулден. Децата показаха завидни знания за училището, дарителството,  живота 

и делото на дарителя Николаки Стоилов 

 

 

 

ПЕЕМ ЗА ДОБРОТО 

 

    

Народен хор и Вокална група „Детелини“ представиха своите изпълнения по случай празника 

на училището.Звучаха песните „Хубава си, моя горо“, „Песен за приятелството“, „Море, 

пиле“ и „Лаленце се люлее“ 

 

 

 



„НАЙ-ГОЛЯМАТА РИБА“- СНИМКА ЗА СПОМЕН НА ДВОРА 

 

  

На празника на училището децата организираха в училищния двор флашмоб „Най-голямата 

риба“ 

 

 

 

 

РЕЦИТАЛ ЗА НИКОЛАКИ СТОИЛОВ И ДЕНЯ НА ДАРИТЕЛЯ 

 

    

Учениците от трети клас на г-жа Румяна Иванова изнесоха в Залата на училището 

рецитал, посветен на празника 

 

 

 



ДА СЕ ХВАНЕМ НА ХОРОТО 

 

    

Под ритмите на народната музика учениците се хванаха в междучасието на голямо 

българско хоро  

 

 

 

ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ 

 

    

Възпитаниците  на г-жа Славова, г-жа Генчева и г-н Стефанов рисуваха рибки и подариха 

своите рисунки за празника на училището 

 

 

 

 

 



БОДИ-АРТ – РИСУВАНЕ НА РИБКИ ПО ЛИЦАТА НА ДЕЦАТА 

 

       

Малките художници изрисуваха с рибки своите лица и ръчичики 

 

 

 

 

АЗ ПИША КРАСИВО ЗАВЕТА НА НИКОЛАКИ СТОИЛОВ 

 

    

Малките наследници на Николаки Стоилов изписаха с красиви буквички завета и делото на 

дарителя 

 

 

 

 



 

УЧЕНИК НА ГОДИНАТА 

 

 

   

В категория „Ученик на годината“ бе избрана Патрисия Желева от 11 а клас - 21 млад кмет 

на „Млада Загора“  

 

 

 

Ивайла Пачова от 5 а клас, номинирана в 

категория „Ученик на годината“, състезателка на 

СКХГ „Импала“, спечелила 65 медала от 

Републикански и Международни турнири 

 

 



                

Радина Стоянова от 5 б клас, дарила косата си на онкоболни  в кампанията „Надеждата е 

красива“, номинирана в категория „Достави радост“ 

 

 

 

   

В категория "Творец" бяха номинирани  4 г клас за написаната и илюстрирана от тях книга 

"Небивалици в 3 г";  Велизар от 4 г клас за разностранния си талант; Анджелина от 4 г 

клас- бъдещ тенисист;  Кристиан Драганов от 7 а - за таланта си на художник; клуб "През 

историята на модата с ножица и игла". За „Клас на годината“ бе избран единодушно 4 в 

клас с класен ръководител г-жа Добринка Златева 

 

 

 

 



 Интервю с Патрисия 

Какво ти повлия за решението  да станеш член на МОС? 

Миналата 2016г. моят съученик Александър Кьосев( зам.млад кмет 2016/2017) беше кандидат за млад 

кмет и аз бях една от неговите делегирани представители ,което автоматично ме прави член на МОС  

и  така реших да отида на едно събрание,което е всяка сряда от 19:30ч. за да видя с какво се занимава 

МОС и по какъв начин работи, защото исках нещо ново и различно,което е полезно  за мен . 

Как се почувства, когато се пребори за млад кмет на Млада Загора? 

Почувствах се много горда със себе си ! Показах коя е истинската Патрисия и че жените сме по-силния 

пол, тъй като бях единствената дама в състезанието. 

Лесно ли е според тебe да си млад? 

Не виждам кое му е трудното? Ние сме свободни като птички и единственото ни задължение е да 

учим, освен ако не сме заети с друг вид дейност , която върша аз и много мои връстници, но искам да 

кажа, че ние сме свободни в избора си и сега са ни най-хубавите години през целия ни живот, сега 

живеем, сега опитваме и сега решаваме какво да сторим с живота си. Според  мен всяко нещо винаги си 

има и хубави и лоши страни, но определено няма нищо по-хубаво от това да бъдеш млад и независим. 

Как би довършила Хамлетовата реплика  „ Да бъдеш или да не бъдеш..“ 

Да бъдеш или да не бъдеш от смелите,които опитват и се борят със стремеж да успеят“ 

Кое е любимото ти място в Стара Загора и защо? 

 Парк Аязмото е моето любимо място в Стара Загора за спорт,разходки и развлечение, защото там 

забравям за всякакви негативни емоции и се чувствам по-силна и заредена с много положителна 

енергия , освен това Аязмото е безумно красив парк през всеки един сезон през годината, а аз съм човек 

който обожава красотата на природата. 

Каква се виждаш след 10 години? 

Живот и здраве след 10 години се виждам една успяла млада дама, завършила успешно висшето си 

образование, работеща мечтаната си работа като следовател, и  най-важното да бъда  заобиколена 

от приятелите от детството ми и от семейството ми и надявам се да съм създала едно прекрасно 

семейство. 

Как се забавляваш? 

Когато съм с приятелите си, това ми стига. 

На какво се смееш? 

Аз съм много емоционална , човек с чувство за хумор и бих казала, че се смея на почти  всичко и така 

разсмивам всички покрай мен, понякога дори аз самата не знам защо се смея, но обичам да го правя. 

Както хората са казали, смехът е здраве. 

 



На какво се гневиш? 

Не понасям, неуважението, лицемерието и лъжата и може би това ме гневи най-много. 

Ако имаше право на коледно чудо , какво би пожелала? 

Тъй като двама мои много близки хора, вече за втора година няма да присъстват на коледната 

трапеза, а са много далеч от мен,  бих си пожелала на мен и на хората по целия свят на този приказен 

празник да бъдат с хората, които обичат. За мен това ще бъде коледното  чудо, ако под елхата видя 

тях и техните усмивки. Затова скъпи млади хора, скъпи читатели, ценете всеки един миг, прекаран с 

любимите ви хора ! 

Какви инициативи би искала да осъществиш по време на своя мандат като млад кмет на 

Стара Загора? 

Моите инициативи,които бях заложила в платформата си, са: 

 Развитието на спорта в училищата. За да се развие тази идея трябва да се изградят безопасни 

съоръжения, а именно игрища с каучукова настилка.  

 Разменни начела- Повече училища от нашия град да се включат в обмена с училища от целия ЕС, 

с цел опознаване на техните традиции, култура, образование и език, а едновременно с това пък 

ние младежите от Стара Загора да ги запознаем с културата , образованието, традициите и 

историята на нашия красив европейски град . 

От 2018г. по инициатива на МОС и г-н Живко Тодоров в училищата ще има поставени шкафчета за 

учениците с цел да не носим толкова тежки раници, защото проблемът е доста наболял.  Също така 

преди 2 дни приключихме една много хубава инициатива- „ Гласът на младите“, също инициатива на 

МОС и г-н Живко Тодоров.  Бяхме поставили кутии във всички училища, където младите имаха 

възможност да споделят с нас какво не им харесва и какво искат да се промени или направи през 2018 г. 

за Стара Загора.  

Коя твоя изява в училищния живот ти е донесла най-голяма радост, истинско 

удовлетворение? 

Тази година е най-хубавата  през тези 11 години в училище, защото съм Млад Кмет на Млада Загора за 

2017/2018г. и в училище ме избраха за ученик на годината. Това е голям успех и ми носи  удовлетворение 

, стимулира ме да продължавам с тази прекрасна дейност , която вършим заедно с МОС.  Бих се 

нарекла истинска щастливка! Благодаря на хората, които вярваха в мен и ме подкрепяха, и все още го 

правят! 

Какво би пожелала на нашите читатели за коледните празници? 

Да бъдат  много здрави, усмихнати,  обичани, заобиколени от любимите им хора. И нека да оставят 

всичко лошо в старата година и през новата им се случват само чудеса и приказни неща. И не 

забравяйте! Никога не спирайте да следвате мечтите си, бъдете смели, защото животът обича 

смелите! 

Весели Празници! 

 

 

 



 

 

 

ДАРЕНИЕ НА КНИГИ ЗА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА 

 

    

По традиция за  Деня на дарителя ученици от всички класове дариха книги за училищната 

библиотека 

 

 

 

МОЕТО ДАРЕНИЕ ЗА МОЯТА КЛАСНА СТАЯ 

 

   

С общи усилия деца и родители направиха класните стаи в училището още по-красиви 

 

 



 

 

СРЕЩА С НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ РАДОСТИН ТАНЕВ 

 

        

Срещата на старозагорския народен представител Радостин Танев  с ученици от СУ 

„Васил Левски“ бе на тема ползата от социалната ангажираност на младите хора, както 

и извънкласните им задачи 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

ТВОРЦИ НА ДОБРОТО 

Моята представа за добро 

     Да създаваш неща, които са полезни за хората и им носят радост, е добро. Да  помогнеш  на 

човек, изпаднал в беда, е добро. Да дариш от сърце, без да чакаш подарък в отплата, е добро. Дори 

и най- малката добрина, която сме сторили, е ценна, защото добрата постъпка никога не е 

излишна.                                                                                                                                                                  

А как да познаеш, че си сторил добро? Много е лесно. Сърцето ти го подсказва. Чувстваш се 

щастлив. Когато някой ти помогне  или когато ти помогнеш на някого, чувството е едно и също- 

радост и щастие. 

   Понякога е трудно да си добър, защото да помагаш не винаги е лесно. В някои случаи се 

иска смелост и сила, в други- да имаш много пари, в трети-да умееш да лекуваш или да имаш 

някакви други способности. Но в повечето случаи не е трудно да си добър. Всеки може да стори 

добро. Достатъчно е да го поиска. 

  Ако всеки от нас се стреми да върши повече добри дела, светът, в който живеем, ще бъде 

по-хубав. 

         Стела  Шишкова  V a  клас     

                        

 

 

 

 



 

 

  Добро 

Добри, Добро, Добра 

е думата, с която аз раста. 

Тя е чувство, тя е тежест, 

тя е истински копнеж. 

Копнеж на душата- 

да даваш, да обичаш, 

да виждаш доброто дори. 

С обич и готовност в живота за борби. 

                                   Радина Стоянова- V  б клас 

 

Какво е за мен доброто? 

 

Що за мене е Доброто? 

То пък побеждава ли и злото? 

Доброто това е, когато 

за другите нещо направиш 

и награда за туй да не знаеш. 

Да не броиш на пръсти заслугите, 

да не чакаш пари от другите. 

Добро е, когато усмивка подаряваш 

и на някого в беда я даваш. 

Защото истинската добрина,  

стопля изстиналата в мъка душа. 

Ако успеем да я намерим, 

никога няма в самота да живеем. 

                                     Мария Георгиева- V б клас 



В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА 

 

УКРАСЯВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА 

                         

С помощта на г-жа Мариана Иванова учениците украсиха за празника голямата коледна 

елха на входа на училището 

 

                               

Ученици от всички класове в училището рисуваха, твориха и писаха в очакване на светлите 

коледни празници 

 

Коледна приказка 



     В дните преди Коледа джуджетата бързаха да довършат товаренето на подаръците. Всичко 

беше прибрано в огромни чували и готово за път. Всички джуджета много се вълнуваха. Най-

възрастното от тях – Белобрадко-  заключи пълния с подаръци склад, прибра ключа в джоба си и 

тръгна да се прибира. Докато минаваше по стария мост над реката, Белобрадко се подхлъзна,  

залитна и за малко да падне. Тогава ключът за склада падна в реката точно там, където тя не бе 

замръзнала, и една лакома риба веднага го глътна. Джуджето бе щастливо, че не е паднало, и 

въобще не разбра каква беля е станала. Прибра се и веднага  си легна да спи. 

   Дойде Бъдни вечер. Всички се суетяха и вълнуваха. Дядо Коледа беше впрегнал елените в 

шейната и чакаше Белобрадко да отключи склада с чувалите. Предстоеше най-важният момент- 

разнасянето на подаръците. 

    Белобрадко се подготви за работа, облече си зеленото елече и потупа джоба с ключа. Но не 

усети нищо. Бръкна вътре- беше празен. Започна да се вайка и чуди. Повика жена си Червенокоска 

и заедно претърсиха цялата къща. Но напразно- нямаше ключ никъде. Белобрадко се натъжи. 

Зачуди се какво да прави. Жена му се обади на другите две джуджета, най-добрите му приятели- 

Добродушкко и  Всезнайко.  

     Те веднага пристигнаха. Успокоиха Белобрадко и го разпитаха  къде е ходил и какво е 

правил снощи, след като е заключил склада. Той им разказа подробно как е минал по моста, 

подхлъзнал се е и за малко да падне. И колко е щастлив, че не е паднал.  Тогава Добродушко 

предположи, че ключът може да е паднал в реката. Но как щяха да го открият!  

    Всезнайко, който всичко знае и винаги намира изход от трудните положения, веднага 

измисли как ще намерят ключа. Той поиска въже и магнит. Върза в края на въжето магнита и така 

отидоха до моста. Спуснаха  магнита в реката  и пообиколиха от двете страни мястото. Изведнъж 

нещо опъна въжето. Лакомата риба беше залепнала за магнита. Отнесоха я на брега  и с общи 

усилия извадиха ключа от стомаха ѝ. Тя им беше много благодарна, а те бяха щастливи. Тримата  

приятели  отидоха до склада, отключиха и заедно с другите джуджета натовариха шейната. 

    Така задружно джуджетата спасиха една Коледа да не остане без тъй желаните подаръци  

под елхите на всички деца по света.   

         Ивайла Пачова  V a  клас 

                 

 Материалите подготвиха и  събраха за вас: Милена Горчева, Даниела Стоева, ученици от I- XII клас 


