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КОЛЕДА Е!!!
Любопитни факти, свързани с Коледа
На празника Дядо Коледа трябва да посети 842 милиона домове, а това означава, че трябва да мине през около
800 къщи в секунда;
В Полша играчките – паячета са много популярна коледна украса, защото се смята, че именно паяк е изплел
одеяло за бебето Иисус;
Всяка минута в цял свят по Коледа се продават около 180 кукли Барби;
Дядо Коледа язди кенгуру в Австралия, гребе с кану в Хавай, язди кон в Холандия, пътува с магаре в Швейцария и
се спуска от небето по златно въже в Чехия;
На Коледа африканците от южните части на континента слагат на трапезата си дебели гъсеници, пържени в
масло;
Коледните елхи могат да се ядат. Иглите са добър източник на Витамин С, а боровите ядки са добър източник
на хранителни вещества;
В Италия има обичай да се слагат подаръци в купа под елхата, от където всеки член на семейството минава да
си избере подарък;
В Бразилия, заради липсата на сняг, коледните подаръци се крият извън къщата, а децата трябва да ги намерят.
В страните със зимен сезон и сняг, подаръците се крият вътре в къщите, заради снега;
В Исландия има 13 Дядо Коледа, които всъщност са нещо като пакостливи елфи. Те започват да посещават
домовете от 12-ти декември и до 25-ти са пристигнали навсякъде. Всеки от тези герои обича да оставя
пакостливи знаци за своето присъствие. Често те оставят и подарък в обувката на детето, а понякога оставят
и картоф, за да припомнят на някого да бъде добър;
В Австралия също се украсява коледно дърво, но обикновено то е изкуствено или дори надуваемо, защото по това
време на годината там е горещо лято. Австралийският Дядо Коледа се вози на шейна, в която са впрегнати осем
бели кенгура. Понякога пък пристига на сърф от морето;
Рудолф е момиче?!
Сигурно сте убедени, че най-прочутият елен на планетата – Рудолф е от мъжки пол. Да, ама не! През това
време на годината мъжките елени губят рогата си, а тъй като Рудолф все още е с рога, той поне биологично е
момиче…
За вас подготви: Анелия Чавдарова

НАПРАВИ СИ САМ
В този брой ще разберете как да си направите сами по-различна
КОЛЕДНА КАРТИЧКА
Необходими материали:
зелен и кафяв пастел, черен
туш, клечки за зъби, лист,
четка за рисуване и ножица

1. Оцветете края на лист
с кафявия пастел, а
останалата част – със
зеления.

2. Покрийте всичко
с черния туш и
оставете да изсъхне.

3. С клечките за
зъби изстържете
елха. Залепете
картинката на
картон. Оформете
като картичка.
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НИЕ ПИТАМЕ, ВИЕ ОТГОВАРЯТЕ
Какво за Вас е Коледа?
Коледа е един много свят празник. Свързвам го с детството, с
работата ми, която пък е свързана с деца. Защото винаги е хубаво
човек да получава подаръци, а още по-хубаво е да прави такива.
Какво ще подарите за Коледа на
Вашето семейство и близки?
На моето семейство ще подаря
една много хубава празнична
трапеза. И нещо, което да е свързано
със самия празник, някакви малки
такива коледни фигурки, покривка.
Всяка Коледа моят дом получава
такъв малък подарък, свързан с този
празник.
Какви са Вашите спомени от
Коледа като дете?
Тогава празнувахме не точно
г-жа Стоянка Войводова Коледа, а самата Нова година. Не се
заместник-директор
празнуваше така, както сега се
празнува. Моите родители имаха
много приятели, а пък и роднини и винаги сме били с много хора
заобиколени. Бяхме много деца, играехме, имаше страхотни
домашни лакомства. Дори сега мога да усетя аромата на къщата, в
която живееше баба ми, когато приготвяше такива коледни питки,
кравайчета.
Какво бихте пожелали на всички учители и ученици?
На всички бих пожелала преди всичко много, много здраве.
На моите колеги - да са все така амбициозни, да са все така
отзивчиви, дават всичко за вас. А на учениците пък да вложат
повече старание, да покажат повече труд, така че да имат повече
успехи занапред.

***
Какво е Коледа за Вас?
Голям християнски празник и много обичам с моето
семейство да го празнуваме. С децата се подготвяме - сготвим
вкусни ястия, за да го отбележим, както подобава.
Вярвате ли в Коледа?
Разбира се, че вярвам, иначе нямаше да го празнувам този хубав
празник.
А вярвате ли в Дядо Коледа?
Е, малко съм голяма, за
да вярвам в Дядо Коледа, но по
принцип подготвяме си
подаръци всички вкъщи,
оставяме си ги под елхата и
като настъпи Коледа, си ги
раздаваме. А децата винаги
гледат да ги получат
предварително.
Какво бихте искали да
получите за Коледа като
г-жа Димитричка Тодорова
подарък?
учител по география
Имам нужда от нов
телефон. (смее се) Най-вече здраве и щастие за всички.
А какво бихте подарили за Коледа?
На децата бих купила дрешки, винаги имат нужда от тях. Нов
телефон на малкия ми син.
Какви са Вашите спомени от Коледа като дете?
Чудесни спомени имам от Коледа като дете. Аз съм живяла в
Северна България, там пада винаги голям сняг. С брат ми много
обичахме да се пързаляме и да се замерваме със снежни топки. И
беше страхотно.
Какво бихте пожелали на всички ученици и учители?
На всички учители пожелавам, първо, да са живи и здрави,
да имат огромно търпение с всички ученици. А на учениците
пожелавам да полагат повече усилия в училище, да се държат
добре и да знаят, че ние учителите много ги обичаме, обаче
трябва да бъдем малко строги, за да вървят нещата, както трябва.

Какво за Вас е Коледа?
За мен Коледа е да си починеш хубаво, да прекараш време с найблизките, да поиграеш малко с любимото
си куче, да поседиш малко на топло, да не
мислиш за нищо и да си сложиш найтоплите коледни чорапи, които имаш.
Вярвате ли в Дядо Коледа?
Да, не съм спирал да вярвам още от малък.
Какво бихте искали да получите като
подарък?
Като подарък бих искал, първо, аз, моите
близки и приятели да сме живи и здрави,
г-н Иван Филипов
защото ако нямаш здраве, подаръците се
учител по английски език обезсмислят. А подаръци аз вече си
направих. Много обичам да играя на компютърни игри.

***
Какво е Коледа за вас?
Коледа е най-чаканият празник в годината. Харесва ми да
подготвяме всичко според традицията за светлата Бъдни вечер,
когато се събираме цялото семейство.
Обичам този празник.
Какъв подарък бихте искали да
получите за Коледа?
Усмивките на най-близките ми хора са
желан коледен подарък за мен, всички
да сме здрави и да се обичаме.
А какво бихте подарили Вие на
близките Ви хора?
Неща, които знам, че ще зарадват
получателя на подаръка.
Какви са вашите спомени от Коледа
г-жа Елена Ботева
като дете?
учител по математика
Незабравими! Израснала съм в Калофер, където дни наред целия
град се оглася от песните, тъпаните и гайдите на множество групи
коледари – и малки, и големи.
Какво ще пожелаете на всички учители и ученици по случай
предстоящите празници?
Нека всички бъдем по-добри! И много, много успехи.

***
Какво е Коледа за Вас ?
Чудесен семеен празник. Ухае на коледни
сладкиши с канела. Има прекрасна елха с
много подаръци и изненади.
Вярвате ли в Дядо Коледа ?
Разбира се, и очаквам да ми донесе
подаръци. Какво по-хубаво от това да
вярваш в чудеса?
Какво бихте желали да получите като
подарък за Коледа?
Много любов от най-близките ми хора,
г-жа Ани Къркаличева разбира се, и подаръци. Много обичам
учител по биология изненадите под елхата.

***

Какво е Коледа за Вас?
Коледа аз мен е най-хубавият празник през
годината.Тогава всички се опитват да бъдат
добри, това трябва да го правим не само тогава,
а целогодишно.
Какви са Вашите спомени от Коледа като
дете?
Тогава не празнувахме Коледа, а само Нова
Година. Нямаше Дядо Коледа. Имаше Дядо
Мраз, който идваше само на 31 декември, но
беше весело.
Какво бихте пожелали на всички учители и
ученици?
Само здраве и успехи.
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ЗВЪНЧЕ
ГОВОРЯТ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ И ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ

Всички с нетърпение очакват Коледа. Но най-нетърпеливи се оказаха първокласниците и второкласниците
от нашето училище. Ние бяхме при тях и станахме част от тяхната емоция. Всички малчугани от 1б клас, с които
се срещнахме, ни споделиха, че обичат Коледа, защото това Дядо Коледа им носи подаръци, родителите им
приготвят хубава трапеза с питка и късмети и е много весело. Децата вярват в добрия старец и мечтаят за
различни подаръци. Сред тях са: ролери, таблет, лего инджаго, монополи, детски лък. Малките ни приятели
пожелават на всички – родители, учители и приятели най-вече здраве и много късмет.

Второкласниците също бяха лаконични в изказванията си. И те като първокласниците обичат Коледа, но
като по-големи вече знаят, че на този празник най-важното е семейството да е заедно и сплотено. И да има
много подаръци, разбира се. Не забравиха да споменат и коледните бисквитки и курабийки, както и украсената
елха. Децата от 2а и 2б клас пожелават на всички да са живи и здрави и да се обичат. В света да има само
разбирателство и радост.

В Е С Е Л А К О Л Е Д А!!!
ПОДГОТОВКА ЗА ПРАЗНИКА
В работилничката за коледни картички на г-н
Г. Чебишев, учениците от V и VI клас и тази година
изработиха
изключително
красиви
картички,
посветени на празника. В изработката им децата са
вложили собственото си въображение, труд и енергия.
Насладете им се!

Всички класни стаи в училище са украсени
коледно и носят празнично настроение. Ето част от
най-красивата стая, която нашият екип видя.

IIгг
клас
клас
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ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
Неканен гост
Зън...зън...зън...
Какъв е този весел звън?
Звънчета чукат на вратата!
Дядо Коледа пристига в мрака!

Мими,скри се зад елхата,
Емо вика си:
– Горката, малка още е и не знае,
че на Коледа в мрака
само той стои на прага.

Някой лекичко отваря вратата
с големи подаръци в ръката.
Изненадан гледа той децата,
с подаръци ги дарява,
прегръща ги и тръгва
други да зарадва.
Анелия Чавдарова – VI а клас

***
Коледа
Нека се сбъднат мечтите на всички деца!
Нека се събудим с по-добри сърца!
Нека светлината нашите души облее!
Нека наш'та песен ангелче запее!
Коледа при нас дошла е
да сбъдне всяка една мечта.
И в стаята стои една елха,
цялата обляна в светлина.
Ето пак сме ний събрани
като коледна звезда изгрели.
Теодора Хубенова – II а клас

Страната, в която искам да попадна
Аз искам да попадна в страна, в която няма да има
училища, вместо тях ще има забавнища. Всички деца ще
бъдат задължени да ходят в тях от десет до дванадесет часа
само събота и неделя, а делничните дни ще почиват, няма да
има изпити и оценки. В тези забавнища ще има по една зала
във всеки корпус, в която ще валят бонбони-какви ли нежелирани, смучещи се, шоколадови и много различни
видове. Тази зала ще се казва „Бонбозала”. В забавнищата ще
има и кино, бънджи, блъскащи колички и други забавления.
И тъй като книгите са ценен дар, не можем да се
лишим от тях. Затова в забавнища ще има една огромна
библиотека с много книги. Таванът и ще е огромен, с
многобройни редове под него. В средата на стаята ще има
голям стълб, а около него - стълби, водещи към горен етаж. А
там – телескоп, който ще улавя дори най-далечната планета.
Най-накрая в стаята ще има огромен прозорец със
светлокафяви пердета.
В тази страна на всяка улица ще има по една зала.
Тази зала ще отваря само в петък. Там ще валят пари по
стотачки. Хората ще се редят на опашки да взимат пари.
Всички ще бъдат задължени да имат домашен
любимец. Времето там винаги ще е слънчево.
В този свят няма да дебелеем, всички калории, които
поемаме няма да ни се лепят.
Вестникът на града ще бъде правен от екипа на
госпожа Митева, както и новините.
Хората няма да се придвижват с коли. Няма да хабят
нефт и дизел. А ще използват ролери и колело. Забранени ще
са цигарите, алкохола и наркотиците. Всички хора ще имат
очила, които да слагат, когато гледат телевизия, четат книги
или нещо друго.
Няма да има болести и настинки. Всички ще бъдем
спокойни, че няма да се разболеем. Тогава ще спрат да се
произвеждат какви ли не лекарства. Хората ще са безсмъртни.
Президенти ще бъдат Васил Василев – Зуека и
Димитър Рачков. Светът ще бъде много забавен. Както казват
„ Две глави са по-добре от една Дондуков 2”.
Въздухът няма да се замърсява, горите ще бъдат с
огромни корони, които няма да са изсъхнали, поради това, че
винаги ще е слънчево. Ще има един вид гора, наречена
Бонболандия, пълна с много бонбони, падащи от дърветата,
ще има желирани дървета,шоколадови и много други. Всички
деца ще си берат бонбони.
В центъра на града - зоологическа градина. Там
животните ще живеят в хубава обстановка и приятели. Всички
ще бъдат щастливи.
Вече няма да има гладни и бездомни хора, всички ще
имат дом, пари, щастие, храна, ток и вода.
Един свят без разплакани деца и тъжни хора.
Този свят ще бъде перфектен, няма да има друг като
него!
Автор: Анелия Чавдарова
Техническа обработка: Цвети Антонова
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СТРАНИЧКАТА НА IVА КЛАС
За пореден път ще ви представим нашите приятели от IV а клас и…..техните мисли по различни проблеми.
Ето как мечтаят и как разсъждават те.
Имате ли мечта?
Мартина Бишева
Аз имам много мечти и голямо развито въображение.
Всеки ден мечтая и с всеки ден нова и нова мечта имам. Найискрената от тях е да стана моден дизайнер и да посетя Париж.
Мечтая си моите модели да се носят от много хора в
много страни. Аз ще имам свое ателие в центъра на града.
Когато хората минават покрай него, ще се спират и изумяват от
моите красиви модели. Дрехите, които ще изработвам ще бъдат
красиви, удобни и много цветни, за да могат хората, които ги
носят, да се изпълват с весело настроение. Дори и да не се
сбъдне тази моя мечта, аз няма да спра да мечтая.
Имате ли мечта?
Деница Пирдопска
Мечтите се раждат в нашето въображение. Всяка наша
мечта рисува с фантастични краски и цветове бъдещето ни.
Когато мечтая за нещо и много искам да го постигна,
нищо не може да ме спре. Сякаш мечтата ми дава сили и ме
зарежда с положителна енергия да продължа напред.
Имам много мечти……
Да посетя Лондон - да видя Биг Бен, Бъкингамският
дворец и Темза; да се разходя из влажните му улици.
Мечтая да подобря кънкьорските си умения; да издам
много книги и да стана известен писател.
Е, има много време дотогава, когато мечтите ми ще се
сбъднат, но трябва да не се отказвам и да се старая.
Моята мечта
Галена Георгиева
Всички хора имат мечти, без мечти животът е скучен и
тъжен. Мечтата е нещо, което преизпълва сърцето на човека с
надежда да му се случи нещо по-добро. Искам мечтите ми да се
превърнат в реалност.
Когато бях по-малка мечтаех да стана певица,
фотомодел, продавачка в магазин, актриса…
Всеки има право да избере своята цел в живота,
точката, в която да се стреми . Моята мечта е да не спирам
никога да мечтая, защото понякога и това, което изглежда
нереално е възможно и се сбъдва, и то когато най-малко
очакваме.
Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.
Моята мечта
Мария
Всеки има мечта, без мечта човек е жалък. Мечтата е
чувство, в което всеки се пренася в един друг свят – светът на
мечтите.
Моята мечта е да отида в Космоса, да видя планети,
които изучавам. Да видя дали има живот в действителност. Дали
съществуват извънземните. Да видя Слънцето и Луната.
Всеки има мечти. Ако вярваме в мечтите си, някой ден
те ще се сбъднат.

Защо художествената измислица в творбите на писателите
ни харесва, а лъжата във всекидневието ни отблъсква?

Според мен художествената измислица ни харесва
повече от лъжата във всекидневието, защото чрез нея
нещата стават смешни, забавни и увлекателни. В реалността
излъжеш ли дори и един път, ти вече започваш да се
оплиташ в паяжина от лъжи и този, който си излъгал, много
ще го заболи. Дори и да се извиниш, трудно може да се
поправи стореното, защото „Думата не е стрела, но пак в
сърцето се забива“. Приятелите ти няма вече да ти вярват и
тяхното отношение към теб ще се промени и ще гледат на
теб с недоверие.
Мартина Бишева

Авторите създават своите произведения, като се
спират на действителността или историята.Но те всъщност ги
пресъздават през своя поглед, пречупват ги и ни увличат в
красиви и приказни истории.
За това и художествената измислица е увлекателна,
привлича ни със своите божества, красиви места и митични
същества.
Лъжата пък, от своя страна, е противник на
добротата и честността. Тя няма как да ни хареса, отблъсква
ни. Всеки човек може да живее в собствен свят, но той трябва
да е чист и изпълнен с доброта и човечност.
Теодора Хаджиминска

Всяко дете обича вълшебните приключения. Книгите
предлагат точно това – един приказен свят, в който е
възможно всички мечти да се сбъднат. Както се е сбъднала
мечтата на барон Мюнхаузен за остров от холандско сирене,
за растящ опечен хляб и курабийки по дърветата.
Като пораснем знаем, че това не е истина, но
въпреки това се забавляваме с художествените измислици.
За жалост, обаче в живота няма нужда от лъжи и
измислици. Ние се нуждаем от истински думи, истински
приятели, учители, родители. Те ще ни подкрепят и научат
как да живеем правилно.
Шарените мечти ни ги дават писателите.
В истинския живот лъжата и лъжците не бива да
съществуват.
Деница Пирдопска
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КЪДЕ БЯХМЕ, КАКВО ВИДЯХМЕ
Във връзка с проекта „Твоят час” на 30.11.2016г. ние (учениците от клуб „Медийни комуникации и
развлечения”) посетихме Музея на авиацията. Там разгледахме три експозиции - две вътрешни и една външна.
Експозицията в зала „Въздухоплаване и авиация” е увлекателен разказ за издигането на българите в
небето, за приноса им в авиацията, за участията им в Балканските войни (1912-1913г.), в Първата и Втората
световни войни и Студената война. Разказът възкресява времената, когато родните самолетостроителни фабрики
са произвеждали стотици самолети и когато всичко е било унищожено и сме започнали от нулата.
Експозицията във втората музейна зала „Космонавтика” представя темите за първите стъпки на човека в
Космоса, страната ни като членка на Международна космическа асоциация от 1958г., приносът ни към
астронавтиката с над 30 разработки на космическа апаратура и специалната храна за космонавти. Тук е изложен
спускаемият апарат на космическия кораб „Съюз-33”, с който са се приземили първият български космонавт
Георги Иванов и руският космонавт Николай Рукавишников през април 1979г. Богат снимков материал отразява
подготовката и полета на втория ни космонавт Александър Александров през юни 1988г.
Във външната експозиция са разположени летателни апарати – самолети и вертолети на бойната,
транспортната, спортната и селскостопанската авиация.

На 08.12.2016г. посетихме архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив, известен още като
Стария град, в който се разходихме из различните епохи, видяхме антични сгради, адаптирани към
съвременния живот и усетихме атмосферата на града по времето на Възраждането. Той е разположен на
естествено възвишение – трихълмието (близко разположените хълмове Джамбаз, Небет и Таксим). През вековете
тук са живели много народи. Всеки е оставил както останки от своята култура, така и своето име на града.
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ДЕН НА ТАЛАНТА
На 13.12.2016г. се проведе традиционният за нашето училище – „Ден на таланта”-Зима 2016. „Вдъхновени от идеята
да покажат на сцена своите таланти, нашите ученици подариха на многобройната публика искрици от своя ентусиазъм и
творчески заряд - те пяха, танцуваха, рецитираха, свириха на пиано, демонстрираха спортни умения, видяхме и едно уникално
видео на състезател по спортно катерене Благодарим ви, мили деца, в училище вече цари празнично настроение,
благодарение на вас! Имате нашите бурни аплодисменти!” (Ваня Райчева – организатор на концерта)

ЗВЪНЧЕ

ДЕКЕМВРИ 2016

9

НЕЩО ЛИЧНО
В електронната поща на вестник „Звънче” получихме писмо с личната изповед на един учител за
неговите ученици. Госпожа Лалка Аргирова е класен ръководител на 4г клас.
Ето какво самата тя избра да сподели с вас:

Споделено с любов от един учител
За втора поредна учебна година в училището ни се сформира „момчешка” паралелка (4г клас) от
талантливи малки футболисти – 2006 набор на ПФК „Локомотив”- Пловдив.
Седемнадесетте момчета на треньор
Тодор Костов с леко притеснение
прекрачиха прага на новото си училище.
Бързо и уверено се включиха в
разнообразния училищен живот.
Едновременно с ежедневните
занимания в часовете, те четоха с 3в клас през седмицата на четенето, посветена
на писателя Ран Босилек. Участваха активно в Есенния спортен празник на
училището, под умелото ръководство на
учителя си по физическо възпитание и спорт
– треньор Светослав Каламов. Децата се
отнасят с уважение и респект към „тренер
Каламов”, защото освен техен учител, той е и
треньор към ПФК „Локомотив” на деца
родени през 2008 година.
Правиха проекти за Деня на народните будители.

Всяка събота, в продължение на два месеца, на игрищата зад
СУ”Софроний Врачански”, „малките смърфчета” играеха своите футболни
срещи със силни или равностойни противници.

Побеждаваха, а понякога губеха (имат само една загуба в есенния
сезон), но с достойнство. Бяха толерантни към противниците си и
уважаваха всеки един противников играч. Всяка победа им носеше не само
заслужена радост, но и личностно израстване, правеше ги по силни духом и
по уверени. Вярвам в техните бъдещи победи и много ще се радвам, ако
тези победи са и в ученето.
С любов: г-жа Аргирова
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ПОД ТЕЖЕСТТА НА
МЕДАЛИТЕ

В тази рубрика ще може да прочетете за
спортните успехи на учениците от нашето
училище, както и техните лични и откровени
интервюта!

БАСКЕТБОЛ

ЛЕКА АТЛЕТИКА

Ученици от СУ "Свети Седмочисленици" взеха участие на
ученическите игри по баскетбол за момичета и момчета на възраст
5-7 клас. Турнирът се проведе на 27.11.2016г. в зала „Академик”,
град Пловдив. Момичетата се класираха на 2-ро място, като
постигнаха победа срещу отбора на СУ ”Алеко Константинов”, но
претърпяха поражение срещу отбора на ОУ „Димитър Талев”.
Момчетата се класираха на 4-то място в град Пловдив. Положиха
големи усилия, дадоха всичко от себе си и показаха силен спортен
дух.
Отборът на момичетата:
Яна Стоянова Русинова 6а клас
Цветослава Иванова Антонова 6а клас
Анелия Ангелова Чавдарова 6а клас
Наталия Светославова Радева 6а клас
Петя Емануилова Георгиева 6а клас
Гергана Красимирова Аврамова 7б клас
Снежана Атанасова Ишева 7б клас

Отборът на момчетата:
Валентин Вилиславов Щерев 7а клас
Евгени Петров Гинев 7б клас
Васил Ивайлов Русенов 5в клас
Евгений Иванов Генов 5вклас
Божидар Радославов Петров 7в клас
Йордан Димитров Арабаджиев 7в клас
Георги Валентинов Георгиев 7в клас

ФУТБОЛ
На 5 ноември 2016г. на стадион „Пловдив” се проведе футболен
мач между нашето училище и СУ „Кирил и Методий”. През първото
полувреме отборът ни поведе с гол на Велислав Шопов. През второто
полувреме Осама Ак Абазид удвои преднината на СУ „Свети
Седмочисленици”. По-късно отново Велислав Шопов спечели дузпа и
сам той я реализира. Мачът завърши при резултат 3:0 в полза на нашия
отбор.

Ученическо състезание по
лека атлетика стадион „Лаута” се
проведе на 22.10.2016г. в град
Пловдив.
Участие
взеха
6
училища от район „Тракия” и
район „Централен”. Дисциплините,
в които се участваше, бяха: 60
метра гладко бягане, скок на
дължина, 300-400 метра; в две
възрасти: 4-5 и 6-7 клас.
Участниците от СУ „Свети
Седмочисленици” заеха призови
места (има класирали се на I, II и
III място).
Участие взеха следните
ученици:
Васил Ивайлов Русенов 5в клас
Евгений Иванов Генов 5в клас
Йордан Димитров Арабаджиев 7в клас
Яна Стоянова Русинова 6а клас
Кристин Желязкова 5а клас
Виктория Николова 5а клас
Делянка Стоянова 5а клас
Андон Андонов 7в клас
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Ако решите правилно кръстословицата, ще разберете как са наричали Дядо Коледа в България
преди 1989 година.

Съставил: Петя Георгиева

В училище децата пишат съчинение на тема:
„Какво бих си поискал от Дядо Коледа?”
Иванчо: - Скъпи Дядо Коледа, направи така,
че повече да не ни карат да пишем тези
глупави съчинения!

***
Катаджия спира автомобил, превишил скоростта:
- За къде сте се забързали толкова? - пита
той шофьора.
- Вкъщи. Посрещах нова година с приятели и
се позабавих. Жена ми се сърди.
- Но сега е месец май...
- Именно, затова и бързам.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ
На 08 декември 2016г.на гости в нашето училище беше гл. ас. Ивелина Василева от УХТ, гр. Пловдив. С
нейното съдействие учениците от клуб „Химията – лесна интересна”, с ръководител г-жа Веска Самарова, се
запознаха с молекулярната кухня и демонстрираха своите умения, приготвяйки сами молекулярна храна –
алгинатни перли.

Седмица по-късно, на 15 декември 2016г., същите посетиха Химическия факултет на ПУ„Паисий
Хилендарски”. Там те, с любезната подкрепата на доц. Димова, изследваха pH на разтвори на препарати за дома.

Вестник „Звънче” се издава от СУ „Свети Седмочисленици”
ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Лушка Митева – преподавател по БЕЛ; РЕДАКТОРИ:
Мартин Георгиев, Петя Георгиева; РЕПОРТЕРИ: Наталия Радева, Лора Йорданова,
Анелия Чавдарова, Иво Найденов; ФОТОГРАФ: Яна Русинова, Цветослава Антонова,
Деница Попчева; ГРАФИЧНО ОФОРМЛЕНИЕ: Марияна Попова, Габриела Гарелова;
E_MAIL: v.zvanche@abv.bg
Екипът на в.”Звънче” сърдечно благодари на всички учители за отзивчивостта и
съдействието при събирането на материалите! 

