
Уважаеми ученици, родители и приятели на 43.ОУ „Христо 
Смирненски“!  
С удоволствие Ви представяме първия брой на нашия нов училищен 
вестник!  
В следващите страници ще се запознаете с една различна страна на 
училищния живот. Ще разберете повече за това, което вълнува 
децата ни, какво са за тях празниците и какви са техните представи 
за една незабравима Коледа. 

В интервюто с г-жа 
Снежина Георгиева, 
директор на 43.ОУ, може да прочетете за очакваните 
бъдещи промени в нашето любимо училище. За 
предизвикателствата в училищния живот в 
последните две години, които не спряха и за миг 
ръководството по пътя към големите успехи и 
нареждането на 43.ОУ сред иновативните училища в 
България и най-желаните в столицата .  
Вижте и част от личното творчество на учениците! 
Техните приказки, стихотворения, гатанки са 
създадени с огромно желание и специално за Вас – 

нашите читатели. Те са израз на чистотата и искреността на детското съзнание.  
Практични съвети, вдъхновяващи разкази, истории за големите успехи и още много други - 
само в „Новини 43“!  
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Идеи за Коледа 
Очарованието на Коледа се крие в малките 
радости, които някои могат да нарекат 
„клише“.  Коледа е от онези празници, които 
очакваме цяла година с нетърпение, но 
минават твърде бързо и неусетно. Понякога 
хич не успяваме да им се насладим, унесени 
от хаотичното предпразнично пазаруване и 
десетките приготовления.   
Решихме да направим списък с неща, на 
които да посветите свободното си време през 
тези дни. Предупреждаваме, че това са 
клишета, които всичко ние безкрайно 
обичаме. Онези дребни радости, които носят 
доброто настроение и хармонията у дома.   

З арадвайте себе си и близките си с 
коледни лакомства. 
Защо да не се поглезим с нещо вкусно 

по време на празниците? Пригответе своите 
любими сладки и почерпете близките си. 
Нека в приготвянето им да участва цялото 
семейство. Така те ще са още по-вкусни!   

У красете вкъщи. 
Коледната украса е неизменна част от 
празника. Тя създава доброто 

настроение, уют и топлина. Не я пропускайте 
и тази година!  

Г ледайте коледни филми. 
Освен „Сам вкъщи“ има и други 
интересни филми. Като „Гринч“ (2000 

г.), „Коледата невъзможна“ (1996 г.), 
„Договор за Дядо Коледа“ (1994 г.) и още 
много други.   

П омогнете със задълженията у дома. 
Сигурни сме, че родителите ви нямат 
да имат нищо против да им 

помогнете в домашните задължения. 
Отделете малко време за дома, за да ги 
отмените в някой от ангажиментите им.   

Н апишете писма за празника. 
Върнете се към доброто старо време, 
когато писането на писма е било 

нещо напълно нормално, а отговор на всяко 
изпратено се е очаквал с трепет. Напишете 
такива писма на най-любимите си хора. Със 
сигурност ще ги изненадате приятно!  

П рочетете нова книга. Всички казваме, 
че искаме да четем повече, но липсата 
на време ни води до провал. Дългите 

зимни вечери по време на празниците 
предразполагат да се настаним удобно с 
чаша чай и да се отдадем на четене. 

О тделете време за 
приятелите. Опитайте се да намерите 
време за добрите приятели, които 

неволно сте забравили през последните 
месеци. Коледните празници са времето, 
което сплотява и събира хората. Насладете 
му се заедно! 

П омогнете на нуждаещ се.  
Хубав начин да прекараме добре 
празника е да го направим 

незабравим за човек, който няма тази 
възможност. Съберете книги, вещи или 
дрехи, които вече не използвате, купете 
пакет бонбони и намерете кого да зарадвате 
с тях. Вярваме, че това е по силите на всеки!

 
Валерия Илиева  
Деница Василева  

Лазарина Куцарова - (6.б клас)  
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Лесна рецепта за 
коледни бисквитки 
Начин на приготвяне: 

Разбийте с миксер маслото и захарта, докато се 
получи хомогенна смес на ниски обороти. След 
това пуснете миксера на максимална степен и 
разбийте още няколко минути. 

Добавете яйцето и ванилията, като не спирате 
да разбивате на ниски обороти. След това 
сложете брашното, солта и содата бикарбонат 

Разделете тестото на 4 части и увийте всяка в 
свежо фолио. Приберете тестото в хладилника 
за 1 час, за да се втвърди. 

Извадете от хладилника и разточете върху 
набрашнена повърхност. Изрежете сладките във 
форма по ваш избор. 

Сложете в тава, покрита с ненамазнена хартия 
за печене. Печете за около 12 минути в 
предварително загрята на 180 градуса фурна, 
докато добият златист цвят. 

Мария Петрова (6.б клас) 

Коледа в моя дом 
Коледата вкъщи винаги е трепет и вълнение 
за мен и цялото ми семейство - сестра ми, 
брат ми и моите родители.   
Най-прекрасната вечер е Бъдни 
вечер. Всички членове на семейството 
участваме в подготовката за празника. Аз, 
брат ми и сестра ми се включваме в 
коледната украса. Най-любимото ни е да 
украсяваме елхата. Всяка година купуваме по 
една нова играчка. Навсякъде блещукат 
коледни лампички, свещички и снежинки, на 
стената слагаме коледен венец и чорапчета.  
Задължително е да напишем писма до Дядо 
Коледа с желаните подаръци.  
От нашата кухнята се носят коледни 
аромати - на канела, портокал, 
джинджифил....Един от най-вълнуващите 
моменти е сядането на трапезата. Подреждат 
се нечетен брой постни ястия. Най-
възрастният, баща ми, прикадява с тамян и 
казва молитва.  

Майка ми приготвя погача с пара за късмет. 
Погачата се  разчупва от най-възрастния, 
като първото парче се оставя за Богородица, 
второто за къщата, а останалите за 
семейството. На масата има баница с 
късмети - за здраве, за нов дом. Всеки трябва 
да опита от всички ястия, за да е сит през 
цялата година. Поверието е, че 
късметлията, комуто се падне парата, ще има 
успехи през новата година.  
Под елхата винаги са оставени подаръци за 
всеки от семейството и на сутринта има 
трепет и вълнения, има усмивки.   
Коледа е емоция, магия, нещо като приказка. 
На мен цялата тази магия покрай празника 
ми помага да вярвам в чудесата.  
Хубаво е, КОЛЕДА Е!!!  

 
Павел Василев, (6.б клас)  
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Необходими продукти: 

‣ 225 грама масло 
‣ ½ чаена чаша захар 
‣ 1 яйце 
‣ 2 ванилии 
‣ 3 чаени чаши брашно 
‣ 1 кафена лъжица сода бикарбонат 
‣ Щипка сол 



Интервю  
Г-жа Снежина Георгиева, директор: 

STEAM подхода в 43.ОУ е без аналог в България! 

Госпожо Георгиева, 43.ОУ от тази година 
е част от иновативните училища в 
България. Кое е най-важното, което трябва 
да знаем за STEAM обучението?  

- Иновацията в STEAM подхода на 
обучение в 43.ОУ с нови учебни предмети 
за 5,6 и 7. клас е без аналог в България 
към момента. Признание за това е 
присъденият отличителен знак „Аз 
гарантирам щастливо детство“ на 
Държавна агенция за закрила на детето в 
категория „Значима иновация“ за 2021. 
Използването на образованието STEAM 
дава резултат за ученици, които поемат 
обмислени рискове, участват в учене чрез 
правене и опити, упорстват в решаването 
на проблеми, разбират  сътрудничеството 
и работата в екип, работят и учат чрез 
творческо-практически учебен процес, 
чрез участие и създаване на проекти, 
развиват умения и компетенции. 
Изключително важни са четирите умения 
на 21-ви век - сътрудничество, творчество, 
критично мислене и комуникация. Те са 
критичен компонент за успеха на 
учениците в бързо променящата се 
обществена среда, работна сила и 
дигитализация. STEAM обучението създава знаещи, можещи, ефективни и отговорни млади 
хора. 

Какво още бихте искали да промените в училището? Какви са бъдещите Ви планове? 

- В 43.ОУ има изключително много неща, които трябва да бъдат променени и точно толкова 
неща, които да бъдат запазени. Бъдещите и планирани промени са свързани с училищната 
среда – ремонти на кабинети, коридори, дигитализация, училищния двор, както и с 
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43.ОУ с ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК на Държавна 
агенция за закрила на детето "Аз гарантирам 
щастливо детство" 2021 в категория "Значима 
иновация"



възможностите на учениците да развиват своите интереси и възможности в различни учебни 
направления в клубове, занимания по интереси, проекти и др.  Имам си и една изпълнима 
мечта, по която работя – да бъде построен ет.4 на голямата учебна сграда, в която да направим 
лаборатории и съвременни свободни пространства за учене, общуване и творчество, голяма 
външна класна стая. Трябва и да запазим традициите на училищната общност и да създаваме 
нови – празници, тържества, Коледен благотворителен базар, „Ден-зелен в 43“, липсва ни музей 
на училището и кът на патрона ни Христо Смирненски, а следващата 2022/ 2023 учебна година 
ще отбележим 115. Годишнина на 43.ОУ. Трябва да развием училищната журналистика – 
училищното радио и училищния вестник. Ще създадем и дигитален блог-вестник. Училището 
вече обнови и създаде свои трайни символи – новото училищно знаме и училищен химн. 
Липсва ни символ. Мисля, че дървото пред входа на голямата сграда е подходящо за дълговечен 
символ на училището – първо него забелязах, когато за първи път влязох в двора на 43.ОУ. 
Скоро ще имаме и униформи – удобни, модерни и хубави, за да се носят с удоволствие от 
всички ученици. Ние, учителите, също ще облечем униформа. Мечтата ми е учениците да 
мислят, създават и пазят всяко ъгълче в училище, да имат идеи, да участват в създаването на 
една модерна, уютна и хармонична училищна среда. Ще успеем заедно – учители, ученици и 
родители! 

Кои са най-големите предизвикателства, пред които Ви постави идването на пандемията у 
нас?  

- Пандемията промени живота на всички, донесе ограничения, нови правила. В училище е най-
трудно в условия на пандемия. Всяка новина за болен учител или ученик натъжава. Загубихме 
цяла една учебна година в пандемия, а можехме да направим изключително много неща в 
училище, които сега са невъзможни. 

Бихте ли желали в училището да има повече инициативи като тазгодишния 
благотворителен базар? 

- Училищните инициативи са сърцето на всяко училище – те са празник и дело на всички от 
общността. Коледният базар е прекрасна инициатива и традиция, която не успяхме да започнем 
в края на 2020 година. Сега имаме тази възможност и ще бъде един прекрасен празничен ден в 
училище. Иска ми се да проведем „Седмица на професиите“, „ Седмица на бащата“, изложби, 
защо пък не и Великденски базар, планирам „Състезание по всичкознание“ за учениците от 
5.клас през втория срок, където ще се състезават по всички предмети, ще трупат точки, ще 
създават проекти и ще имаме своите първенци в иновативните предмети. И още много, много 
идеи… 

Как избрахте учителската професия? 

- Винаги съм искала да бъда учител, защото съм се възхищавала на своите учители. Казват, че 
учителската професия създава всички други професии. Аз сбъднах мечтата си и работя от 
сърце и със сърце всеки ден в училище. 
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Кое е нещото, което най–много харесвате в работата си? 

- Харесвам най-много усмивките на децата в час, в коридорите. Зареждам се от успехите на 
учениците си, от възможността да учим заедно и да сме заедно всеки ден. Обичам шума на 
коридорите и класните стаи по време на междучасие, боят със снежни топки в двора и малките 
щури неща, които често се случват в училище. Обичам да ставам рано и да ме посреща тъмния 
училищен двор рано сутринта, а час след това да е пълен с деца и учители. Общуването със 
стотици деца на ден е вълнуващо и определено ми носи щастие. 

Трудно ли е да съчетавате личния живот с професионалния? 

-  Честно казано, почти нямам време за личен живот. Моят личен живот е моят професионален 
живот – училището, какво да се подобри, как да се направи, как ще бъде по-полезно. Често 
работя до късно вечерта вкъщи, за да бъде всичко наред в училище на следващия ден. 

Какво обичате да правите през свободното си време? 

- В малкото си свободно време обичам да чета статии по различни теми в интернет, да 
подреждам бъдещи планове и да помързелувам вкъщи. Последно, в свободното си време през 
2020 и 2021 година написах учебник за 9.клас по география на английски език за Министерство 
на образованието и науката. Сега по този учебник учат всички езикови гимназии в страната. 
Гордея се с това. 

Ако не бяхте учител, каква друга професия бихте избрали? 

- Втората ми детска мечта е да бъда ветеринарен лекар. Изключително обичам животните и съм 
страшен фен на кучетата. Винаги тъгувам за изоставените домашни любимци и помагам на 
организации, които поемат грижата за тях. Ако бях станала ветеринарен лекар, пак щях да бъда 
учител, с надеждата да науча хората на грижа и уважение към всяко живо същество. 

                              

                                                      Изготвили: Белослава Георгиева, 6.б клас  
                                                                          Анна Мицева, 6.б клас 
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Да бъдем добри не 
само на празника 

Ако всички сме добри не само по 
празниците, животът би бил много 
по-лесен!   
Трябва да се отнасяме сърдечно към 
всичко – живота, хората, 
природата. Нека поне за миг всеки от нас 
забрави за своите проблеми и помогне с 
нещо малко на човека до себе си. 
Животът ни ще стане по-добър. Нека 
не забравяме, че 
трябва да бъдем 
Човеци, готови да 
подадат ръка на 
нуждаещия се. По 
Коледа са важни  не 
само подаръците, а 
да създадем един по-
добър свят! Водени от 
тази вяра и 
желанието да бъдем 
положителната 
промяна на 
бъдещето, ние, 
учениците на 43.ОУ, 
подготвихме нашия дългоочакван Коледен 
благотворителен базар. Неуморен труд и 
много любов стоят зад всяко творение. 
Обещаваме да го превърнем в традиция! 

Владимир Витанов, 5.г клас 

Рождество Христово 

Събуждам се аз.                                                       
Поглеждам през 
прозореца.     
И ставам завчас,  

защото вече 
е Коледа!  

Снежецът вали   
и всички се радват.   
Виждам хора добри  
подаръци да си дават.  

Малка снежинка   
се върти в небесата.   
Тя е най-хубавата   
и безкрайно добрата.  

Седя пред камината.  
Мисля за 
Рождеството.   
То ни е толкова 
важно! 
Рождеството 
Христово!   
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Писмото ти получи и с радост го 
изпълни! 

На Коледа, когато се събудиш, 
изненада ще получиш! 
Но кой ли е това? 

С червен костюм е той сега!  
И с бялата брада 

ще го познаеш веднага! 
Що е то? 

Мария Кръстанова, 5.г 
клас

Този 
случай 
най-

банален  
със един 
елен 

асоциален  
смути Коледа за 

всички  
кротки блеещи козички.  

Та започнало така:  
с една коледна елха!  
Всичко било чудно 

украсено,  
семейството- с храна богато 

запасено.  
И на въпросната елха  
имало една бълха,  

оцапана със пръст и кал..  
Как еленът полудял!  

От сърбежа метнал се през южната тераса  
и съсипал цялата украса!  

Дори и днес във този светъл ден  
си спомням аз нещастния елен…  
Боряна, Мария, Дара (6.а),Ралица (7.г)

Странна Коледа  

Рая Таслева, 5.г клас 
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Направете сами украсата 
 Коледната украса внася много настроение и уют в един дом и не случайно я оставяме да си 
седи седмици, след като празниците вече са приключили. Ако не знаете какво да изработите 
тази година, ние Ви предлагаме някои идеи за красив декор. Надяваме се да ви харесат!☺ 

КОЛЕДЕН КАЛЕНДАР С ЛАКОМСТВА
МАТЕРИАЛИ: рула от тоалетна/домакинска 
хартия, телбод с телчета, цветна хартия, 
силиконов пистолет и пълнители, коледни 
стикери, брокати химикалка, коледни панделки, 
мъхести телчета и всякакви други орнаменти 
ИЗРАБОТКА: взимаме рулото и отрязваме на 
височина около 7,5см, след което защипваме 
единия край с телбода на 3,4 места. После 
опаковаме полученото „джобче„ в цветна хартия, 
украсяваме със стикери, панделки, телчета, 
брокат и др. Изрязваме малко листче и с цветни 
химикалки надписваме неговия номер. Трябва да 
се направят 25 такива „джобчета„ и да се залепят 
с течен силикон за голямо парче картон. След 
като сте готови сложете в тях 1,2 лакомства. ☺ 

 
КОЛЕДНА ЕЛХА ОТ ХАРТИЯ 
МАТЕРИАЛИ: конус от хартия, формички за 
кексчета за еднократна употреба(най–добре е 
да са червени с бели елементи), жълта/
златна звездичка за връх на елхата от твърд 
картон, силиконов пистолет с пълнители. 
ИЗРАБОТКА: изрязваме от формичките ленти 
с различни дължини и ги подреждаме от 

върха на конуса от най–късата лента, надолу 
към най–дългата. Накрая залепваме 
звездичката. 

 
КОЛЕДНА ФИГУРКА ОТ КРУШКА 
МАТЕРИАЛИ: стара крушка, темперна боя 
(кафява, зелена, бяла или друга), панделки, 
копчета, гирлянди от топчета, брокат, сухи 
пръчки и др. 
ИЗРАБОТКА: боядисваме крушката, след това 
я украсяваме както решим. 

СНЕЖЕН ЧОВЕК ОТ КАПАЧКИ ЗА БИРА 
МАТЕРИАЛИ: 3 капачки от бира, бяла, черна 
и оранжева темперна боя, различни цветове 
тънки панделки, малки копчета, силиконов 
пистолет. 
ИЗРАБОТКА: залепваме една за друга трите 
капачки, на най–горната рисуваме лице на 
снежен човек и от задната ѝ страна 
залепваме панделката като закачалка. 
Украсяваме. 
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Свети Николай 
Мирликийски 
Чудотворец 

Свети Николай, архиепископ Мирликийски, 
живял във времето на гоненията на християните. 
Бил измъчван и затворен. С идването си на власт, 
император Константин Велики му отрежда висок 
пост в църковната йерархия. Светецът доживял 
дълбока старост. Известен със своите чудотворни 
сили приживе, той продължил да извършва 
чудеса и след смъртта си.  

Народът ни се отнася към него с огромно 
почитание, а 6 декември (денят на неговото 

представяне пред Бога) е част от 
зимния празнично – обреден 
цикъл. Народът ни нарича този ден 
Никулден или Свети Никола. Има 
още едно наименование – Рибен 
Св. Никола. То идва от 
задължителното блюдо на 
празничната трапеза – пълнен 
шаран или рибник, които се 
поднасят ритуално на светеца.  

Шести декември винаги попада в 
периода на Коледните пости – 
време, през което православните 
християни не приемат храни от 
животински произход. Изключение 
се прави на няколко големи 
църковни празника, сред които е 
Никулден.  

На този ден празнуват Никола, 
Николай, Николина, Николета, 
Нина, Нино, Кольо, Ненка.  

Никола Кьосев, 6.г клас 
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Нашите клубове 
Литературен клуб „Питанка“ е мястото, където 
нашите шестокласници и седмокласници имат 
възможността да се запознаят с художествени 
произведения, които не са включени в учебната 
програма. Клубът дава поле за изява на 
даровитите ученици от 43.ОУ. Там те могат да 
разгърнат своето въображение и да създават нови 
литературни светове. Едно от многото 
предизвикателства пред тях бе да допишат 
историята в разказа „Сляпата Вайша“ на Георги 
Господинов. Историята е за момиче с особена 
съдба. Обречено с едното си око да вижда 
миналото, а с другото – бъдещето. Преди години 
разказът придоби допълнителна международна 
известност, след като бе направен анимационен 
филм по него, номиниран за редица международни 
награди.  

Допишете историята на Вайша , като 
отговорите на следния въпрос: 
Кое е онова нещо, което събрало очите на 
сляпата Вайша и тя прогледнала в 
настоящето? 

Вайша направи няколко плахи крачки. 
Лявото ѝ око виждаше отсечени, изпопадали 
дънери, а дясното - тънки фиданки. Тя продължи 
да напредва все по-решително, разбрала, че се 
намира в гора . Чудната песен я теглеше все 
напред. Трите гласа извиваха странна, неземна 
мелодия, която я караше да пристъпва крачка 
след крачка. Вървеше между две редици дървета, 
когато пред очите ѝ изникнаха три фигури. Три 
жени, едновременно толкова различни и еднакви, 
че Вайша потрепери. Най-странното нещо за нея 
бе обаче, че виждаше жените еднакво и с двете 
си очи.  

Най-високата я гледаше с тъмните си очи, 
които сякаш знаеха всичко, което се е случвало 
някога. По средата стоеше млада жена с дълга 
з е л е н а р о к л я . Ц е л и я т ѝ в и д б е ш е 
предизвикателен, сякаш за нея нищо освен 
настоящето нямаше значение. Най-отдясно с леки 
стъпки се движеше третата. Походката ѝ 
напомняше на Вайша безгрижност, все едно 
виждаше добрите възможности във всичко, което 
предстои. Изглежда, те знаеха, че тя е тук. Три 
коренно различни погледа я оглеждаха 

изпитателно, приближавайки се към нея. Страхът 
на Вайша от те зи жени с е бореше с 
любопитството ѝ да разбере кои са те. Накрая 
второто надделя и тя направи колеблива крачка 
напред. 

-Здравей, Вайша - проговори средната. - 
Аз съм самодивата на настоящето. 

Вайша стоеше невярващо. В главата ѝ се 
гонеха хиляди мисли, подобно на ураган. 

-Значи можете да съберете очите ми? 
Най-малката кимна. 
- В замяна на силата им. 
Тя се съгласи. Нямаше какво да губи. 
Те тръгнаха през гората, а Вайша ги 

следваше. След дълго вървене стигнаха до една 
красива поляна. Последните лъчи на слънцето се 
прокрадваха между клоните. Вайша се запита 
колко време бе прекарала в гората. Трите 
самодиви ѝ посочиха къде да легне. Сестрите си 
зашепнаха нещо, което Вайша не можеше да чуе. 
Не след дълго тя се унесе и заспа неспокоен сън. 

Самодивите това и чакаха. Накладоха буен 
огън и сложиха върху него медено котле. Вайша 
чуваше в просъница някои от съставките, но едва 
ли успяваше да ги запомни: самодивско биле, 
люспа от усойница, перо от сокол... Лека-полека 
девойката започна да чува все по-тихо и по-тихо, 
съзнанието ѝ беше замъглено... 

. . . 
След време, което се стори на Вайша като 

секунди, тя се събуди с пареща болка в очите си. 
Когато посегна да ги докосне, напипа парливите 
листа от коприва върху лицето си. Бързо ги свали 
оттам. Повдигна клепачи. Слънцето я заслепи, 
беше по-ярко от всякога. Тя се повдигна и седна, 
и за първи път в живота си видя дърветата 

такива, каквито ги виждаха 
другите.А самодивите бяха 
безследно изчезнали. 

Автори на историята: 
 Боряна Божанова, 6.а клас 

Анна Мицева, 6.б клас 
Йоанна Евтимова, 6.б клас 

 Анелия Стефанова, 7.д клас 
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Нашите клубове 
Приказките на петокласниците от нашето 
училище, създадени в ”Работилничка за 
творческо писане”, съчетават по гениален 
начин простотата и дълбочината на 
алегоричните истории. 

Те достигат до всяко сърце и пленяват с 
прекрасна образност и проникновеност на 
посланията. 

Във време, в което сме подложени на все по – 
голям натиск да мислим по определен начин, да 
си служим със стереотипи и предразсъдъци, 
тези детски авторски приказки подхранват 
чувството ни за свобода. 

Дават ни простичка и откровена гледна точка 
за света и възможността да присъстваме като 
зрители, емоционално обвързани с 
преживяното от децата. Потопете се в техния 
свят! 

Приказка за  
най- големия враг 

 
      През девет планини и девет 
морета живял един самурай. 
Наричали го Танджиро. Той 
бил възпитан, работен и 
у с л у ж л и в . З а щ и т а в а л  
семейството си и мислел за 
всички. Нямал нито един враг. 
Или поне така си мислел, 
докато не се разболял. По-
малката му сестра - Хината  
помагала на майка си в къщната работа. 
Тя решила да прочете на брат си приказка 
за най-големия враг . В нея се разказвало 
за един поболял се от неизвестна мъка 
момък, който се излекувал,  след като 
открил и убил най-големия си враг! 

    Хем просветнало в душата на селянина, 
хем мъка го налегнала. Как да открие кой 
е най-големият му враг? Той нямал 
такива! Бил най-добрият човек за всеки, 

който го познавал.  Врагът не бил в 
къщата му и той решил да тръгне по 
широкия свят, като таял надеждата да го 
открие. Не го открил в съседното село, 
нито в следващото….Уморен от пътя, 
спрял да си почине. Наклал огън и заспал 
до него. Засънувал как от гъстата гора към 
него с тежки стъпки идва свирепа 
триглава ламя. Тялото ѝ било покрито с 
люспи, а на гърба имала орлови криле. 
Бълвала огън и когато Танджиро замахнал 
с нож да ѝ отсече едната глава, тя ревнала 
срещу него с пълно гърло: 

- Аз се казвам Вина. Не можеш да ме 
отрежеш! 

Много дълго се борил  самураят с нея, 
накрая успял да я отсече. Падал, ставал, 
въртял се и накрая отсякъл и втората 
глава. Това било главата на Срама. 

- Аз съм непобедима, казвам се 
Страх! – избълвала през пламъци 
третата. 

  Но Танджиро бил окуражен  от 
собствения си успех с първите 
две глави. Когато вината и 
срамът били сразени, страхът 
останал обезоръжен! Борил се 
нашият герой на живот и 
смърт със Страха и накрая 
успял  да го обезглави. В този 
миг се стреснал и осъзнал, че : 

        Най- големият ни враг 
сме често  самите ние! 

Кристияна Гаджалова – 5. б клас 
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Внимание! 
Капани пред екрана! 

Онлайн обучението отново 
ни наказа пред електронните 
устройства без право на 
обжалване. Те се превърнаха в 
неизменна част от 
ежедневието ни. Дългите 
часове, които прекарваме пред 
екраните, могат да имат 
отражение не само върху 
нашето здраве, но и са възможност да 
попаднем в един от многото капани, които 
крие интернет пространството. Полезно е да 
знаем как да ги заобиколим, за да може 
„сърфирането“ да е безопасно.   

Бъди защитен 

Не всеки знае как да се предпази в интернет. 
Когато е онлайн, 
човек автоматично си 
мисли, че е в 
безопасност, тъй като 
може да остане 
анонимен, ако 
пожелае.  
Никой обаче не е 
защитен. Ето защо е добре да знаем за най-
често срещаните киберпрестъпления и 
измами в мрежата. Те са свързани с кражби 
от кредитни карти, имейл измами, кражба на 
лично имущество и достъп до лични данни.  
Всеки трябва да бъде запознат с това, че не 
трябва да споделя никъде своите лични 
данни като име, парола, адрес или телефон, 
когато разговаря с човек, с когото се е 
запознал виртуално. Когато някой ви 
подложи на кибертормоз, трябва да 
сигнализирате на възрастен на момента, 
защото по-късно може да е вече късно.  
Най-важното нещо е да не се свалят пиратски 
софтуери на устройствата, независимо дали е 

на телефон, таблет, лаптоп или компютър. 
Трябва да бъдем изключително внимателни, 

когато отваряме линкове. Ако 
събуди подозрение в нас, най-
добре е да го игнорираме. Не 
трябва да се отговаря на 
съобщения, молещи да 
потвърдите потребителското 
си име и парола. Никога не би 
трябвало да се представяме за 
някого, когото не сме. Никога 
не трябва да приемаме среща с 

непознат, с когото сме се запознали в 
интернет, без разрешение на родител.  

Социалните мрежи – вторият ни дом 

Вече повече от десет години социалните 
мрежи трупат все по-голяма популярност 
сред подрастващите. От началото на 
извънредното положение те се превръщат в 

основен канал за комуникация. Над 2 
милиона българи поддържат профили 
във „Фейсбук“. В последно време 
социалната мрежа трупа и все повече 
врагове. От скоро в интернет дори се 
появи нов портал, който претендира, че 
обединява всички противници на 
„Фейсбук“. 
Социалните мрежи могат да бъдат много 

опасни, но и много полезни. Зависи най-вече 
как ги използваме. Въпреки многото 
преимущества на социалните мрежи, те не 
могат да заменят комуникацията лице в 
лице. Друг недостатък е, че все повече хора 
са зависими от тях. Така не само губят ценно 
време, но и забравят какво е живата връзка с 
друг човек. А тя е толкова важна за всеки 
един от нас!  

Белослава Георгиева, 6.б клас 
Виктор Деянов, 6.б клас 
Деан Симеонов, 6.б клас 
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Пътят към успеха  
Аз съм Никол Иванова. На 12 години съм и съм 
ученичка в 43.ОУ „Христо Смирненски“.  
Започнах да играя тенис от двегодишна, но 
тогава все още предпочитах да прекарвам повече 
време в коша с топките за тенис. ☺  

 
Всичко се промени, когато шест години по-късно 
спечелих първия турнир, в който взех участие. 
Започнах да тренирам повече и вече знаех, че 
искам да стана тенисистка. Усещането да 
спечелиш мач е невероятно!  

На 10 години бях приета в 
Националния отбор на 
България и в същата година 
бях на турнир в чужбина за 
първи път. Взех купата за 
трето място. На следващата 
година спечелих купата на 
веригата „Киндер“. Там 
състезанието се състои от 
четири турнира, а големият 

победител накрая отива в „Рафа Надал Академи“.  
През тази година спечелих Държавното 
първенство на България на сингъл и на двойки.  
Гордея се с всяка една награда, която добавям 
към колекцията си! В момента тренирам усилено 
и се готвя за следващата година. Вярвам, че 
предстоят още успехи и тенисът е моето бъдеще! 

Никол Иванова, 6.г клас 

Храната – ключов фактор за 
успеха в училище 
Както знаете, растящият детски организъм се 
нуждае от пълноценна и балансирана диета, 
богата на витамини, минерали и други вещества. 
Детският мозък също расте и се развива, като за 
това се нуждае от здравословна и полезна храна, 
липсата на която може да повлияе на успеха на 
детето в училище.  

Ето десет продукта, които са необходима част от 
детското хранене и засягат мозъчната функция:  

1. Морска риба 

2. Яйца 

3. Фъстъчено масло 

4. Пълнозърнести храни  

5. Овесени ядки 

6. Дребни червени плодове 

7. Бобови храни 

8. Разноцветни зеленчуци 

9. Прясно и кисело мляко 

10. Постно говеждо месо 
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