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Захари Стоянов 

 24 МАЙ – СВЕТЪЛ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
ДУХОВНОСТ

 КОНКУРСИ И НАГРАДИ    

  ПРАЗНИКЪТ НА ХОРОТО

 SOS СЕЛИЩЕТО В С. ДРЕН



ВЪРВИ, НАРОДЕ, ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛИ БЪДНИНИ ВЪРВИ!

24 май
Ден на българската просвета и култура

и на славянската писменост
Денят на славянската писменост и българската просвета и култура е най- 
почитаният, най-българският празник в българския празничен календар. 

24  май  е  празник  не  само  на  хората,  които  имат  отношение  към 
образованието и културата – ученици, учители, студенти, преподаватели, 
хора на словото и на изкуството, но и на целия народ, на всички българи, 
защото е израз на нашия творчески заряд, на силата на духовността, която 
ни е крепила и продължава да ни крепи в трудни времена, във времена на 
изпитания. 

Ден  на  духовен  размисъл,  на  почит  към  братята  Кирил  и  Методий  и 
благодарност за тяхното велико дело.

Празник, на който един народ отбелязва духовното си пробуждане и вечния 
си стремеж към усъвършенстване и възход чрез словото,  образованието и 

науката. 

От друга страна това е празник на щастието и усмивките на по-малките 
ученици,  успешно завършващи учебната година.  Вече  грамотни и уверени, 
открили един нов свят, те напускат класните стаи и поемат към голямото 

забавление, наречено ваканция.



Виктория Георгиева, 6.а 

НАГРАДИ НАГРАДИ
НАГРАДИ

Учениците от нашето училище 
участваха в националния литературен 
конкурс „ Едно пътуване във времето”. 
За наша радост  трето място със 
стихотворение завоюва Десислава 
Шунина от 3. а, а  грамоти за своите 

разкази и приказки получиха Никола Пейков, 7.б, Виктория 
Цветкова и Никол Калбурова от 5.б. 

Публикуваме награденото стихотворение.

ЕДНО ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

Всяка сутрин се събуждам с една единствена мечта :

-Ех, да можеше през времето да полетя!

И ето, че се случи точно днес във този час -

назад във времето се върнах аз.

Със мойта времева машина пристигнах при достойните царе,

съзрях ги аз на белите коне.

Бях горда и щастлива –

България Велика до три морета се опира.



И после пак политнах във времена чудесни

при двама братя – дивни и на нас известни.

На Кирил и Методий да покажа този стих,

как с азбуката тяхна рими  сътворих.

Изпълнена със чувства напред се устремих,

във наши дни, в България аз се приземих.

Обиколих балкани, гори, нивя дори

и китните поляни и бистрите реки.

А после с топло чувство във моето сърце,

излитнах аз високо във синьото небе.

Планетите поисках аз да посетя,

да видя как присветва голямата звезда.

Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Луна, Венера, Марс,

Меркурий, даже Юпитер обиколих завчас.

Присветкваха и шепнеха ми с техен меден глас -

да поостана там в небесния захлас.

И най-накрая вкъщи, във родния ми дом,

завърнах се обратно под моя скъп подслон.

Със майчина любов и таткова закрила,

да мога да порасна в родината ни мила.

 Десислава Свиленова Шунина, 3.а клас



КОНКУРСИ КОНКУРСИ КОНКУРСИ КОНКУРСИ

Тя  е  русокосо,  кротко,  възпитано  и 
любознателно  момиче.  И  е  много  умна  и 
талантлива!  И  съчинение  да  напише  може 
перфектно, и задачи да реши, и хоро да тропне, и 
в  училищния  театър  да  играе...  Всичко  ѝ се 
отдава с  лекота.  Тя е  Виктория Цветкова от 
5.б.   Нашата  Вики  спечели  първо  място  за 
приказка на националния конкурс в Благоевград 
„За  хлаба  наш”,  който  се  проведе  през  месец 

април.

В конкурсната програма участвахме и с 
пиеса  „  Пътят  на  хляба”.  Достойно  се 
представиха  Майки  и  Любо  от  6.а,  Влади, 
Вики, Яна и Теа от 5.б, Алекс и Божидара от 
5.в.  Но  истинският герой  беше  Петя от 3.а. 
Тя успя да изиграе и своята роля, и ролята на 
своя съученичка, която в последния момент не 
дойде на конкурса. 

Нашите  поздравления  за  Вики  и 
Петя!



ТРАДИЦИИ ТРАДИЦИИ ТРАДИЦИИ ТРАДИЦИИ

ПРАЗНИКЪТ НА ХОРОТО

За осма поредна година пролетното утро се огласи 
от  звуците  на  кръшни  хора.  Децата  от  104. 
училище,  закичени  с  китки,  с  пояси  и  калпаци,  с 
везани  ризи  и  сукмани,  завиха  хора  в  училищния 
двор. Празник на българското, на онова, което всеки 
носи в сърцето си – ритъма, песента,  магията на 
народния танц. За учениците от 20-те паралелки от 
първи  до  четвърти  клас  и  техните  родители 

празникът  наистина  беше  вълнуващ.  Децата  се  впускаха  в  танците  с 
одухотворени, с грейнали лица, без напрежение танцуваха сложните стъпки 
на  българските  хора  и  ръченици.  Усмивките  не  слизаха  от  лицата  им, 
личише, че са щастливи и удовлетворени.

По  традиция  в  надиграването  се  включи  и  учителската  формация 
„Пендари”.

Многобройната  публика   щедро  аплодираше  малките  танцьори, 
фотоапаратите и телефоните прегряха от снимки, запечатващи чудните 
мигове.

А накрая  всички – малки и големи,  учители и родители – се  хванаха на 
хорото. Получи се един истински празник!







ЛАЗАРОВДЕН

Лазаровден  е  сред  най-хубавите  християнски 
празници.  Празнува  се  в  съботата  преди  Цветница.  Тъй 
като  е  обвързан  с  Великден  и  е  по  лунния  календар,  той 
всяка година е на различна дата, но е винаги в събота.  Носи 
името  на  Свети  Лазар,  когото  Христос  възкресява  на 
четвъртия ден от смъртта му. 

На този ден се изпълнява обичаят лазаруване. Млади 
момичета, наречени лазарки, берат цветя и плетат венци, 
които слагат на главите си. Често венчетата са от върбови 
клонки.  В  носии  и  с  венци  те  обикалят  къщите,  пеят 
лазарски песни и благославят за здраве, щастие и берекет.

Празникът е типично женски и носи много пролетно 
настроение.

Някога мома, която не е лазарувала, не можела  да се 
омъжи.

Тази година и в нашето училище си имахме лазарки. 
Това бяха Божидара, Йоана, Люба-Мина, Габи и Радина, 
облечени  в  прекрасни  носии.  Отначало  момичетата  се 
притесняваха от хората, но като видяха колко ги харесваха 
всички,  как ги поздравяваха за  чудесната идея,  те  добиха 
самочувствие. Момичетата браха цветя, плетоха венци и 
ги хвърляха в реката, за да видят коя ще се омъжи първа. 

Възродената традиция донесе  много радост на малки и големи.

Радина, 5.а, Габи Димитрова, 6.а



НА ГОСТИ В SOS СЕЛИЩЕТО В СЕЛО  ДРЕН

Идията възникна спонтанно. Един 
ден, докато обсъждахме следващия 

брой на вестника, Габи Попова 
предложи да посетим дом за сираци и 
да помогнем с каквото можем. Всички 

се ентусиазираха и започнаха да 
кроят планове.

После  споделихме  идеята  си  с  г-жа 
Велинова, която я подкрепи и предложи да посетим селището Киндердорф в 
село Дрен. Свързахме се със селището и г-н Якимов любезно ни покани на 
гости. 

Купихме лакомства, за да се почерпим с нашите домакини (нали на гости не 
се ходи с празни ръце ), и потеглихме. 

По пътя към село Дрен ние доста се притеснявахме. Не знаехме точно какво 
да очакваме. Бяхме гледали по телевизията различни предавания за домове, 
в които живеят сираци, и те съвсем не изглеждаха добре – и домовете, и 
децата. Това, което видяхме в с. Дрен, много силно ни впечатли.



Денят  беше  прерасен,  времето  -  топло  и  слънчево.  Селището  ни 
посрещна  потънало  в  зеленина,  с  чисти  алеи,  чист  въздух,  тишина, 
нацъфтели  храсти,  красиво  оформени,  усмихнати  и  дружелюбни  деца,  с 
които  много  бързо  се  сприятелихме.  Те  карха  колела,  разхождаха  се, 
приказваха  си,  насядали  по  пейките.  И  ние,  и  те  първоначално  се 
притеснявахме, но това беше за кратко. 

Домакините  ни  разведоха  из  селището,  г-н  Якимов  ни  разказа 
подробно  за  него,  а  нашите  нови  приятели  ни  споделиха  мечтите  си, 
показаха ни с  гордост ателието,  в  което бяха изложени произведения на 
изкуството, направени от тях самите.

Нашият  всеотдаен  репортер  Петко 
Христов през цялото време стоеше до г-н Якимов 
с  включен диктофон, за да не пропусне нещо от 
интересния му разказ. Ето какво разказа той.

Международната  организация  „SOS–  детски 
селища”  е  създадена  в  Австрия  непосредствено 
след  Втората  световна  война  от  д-р  Херман 
Гмайнер   с  идеята да се  отглеждат в  семейни 
домове  многобройните  сираци  от  войната.  От 
друга  страна  тогава  е  имало  много  жени, 

загубили  своите  близки.  Грижата  за  сираците 
осмисля техния живот. Така се събират „майки” 
и деца. Днес организацията има филиали в повече 
от  100  страни  по  света.  Тя  има  две  основни 
изисквания  към  местата,  където  се  строят 
такива  селища  –  теренът  за  селището  да  бъде 
дарение, а районът да бъде екологично чист. 



В България има две такива селища – в Трявна и в с. Дрен. Парите, с които 
се издържат селищата и техните обитатели, са  от дарения. 

В с. Дрен има 12 къщи. Всяко семейство се състои от майка и около 8 деца. 
В  последно  време  идват  и  цели  семейства,  така  че  децата  си  имат  и 
татковци. На две къщи има и по една помощник - майка, която помага в 
домакинството на майката, защото никак не е лесно да се гледат 8 деца!

Иначе във всеки дом ежедневието по нищо не се различава от ежедневието на 
обикновените семейства. Домовете са обзаведени семпло, но функционално. 
Няма лукс,  но  и  нищо  не  липсва  на  домакинството  и  на  децата.  Имат 
локално парно, а и градинар, който поддържа прекрасната растителност. 
Във всяка къща има по 6-8 деца на възраст от бебета до 8. клас. Те идват в 
селището чрез отделите за закрила на детето и са от цяла България. В 
настоящия  момент  те  са  общо  67.  Най-малкият  обитател  е  едно 
тримесeчно момченце (  ние видяхме бебчето; майка му го беше извела на 
разходка с количката). Децата учат в селското училище, после си подготвят 
уроците,  пишат  домашни  работи.  Имат  и  допълнителни  занимания  – 
таекундо, езда, народни танци, участват и в различни национални конкурси. 
По-малките деца ходят на детска градина. Веднъж седмично идват логопед 
и психолог. В последната година в селището е дошло и едно дете със СОП, 
което  се  нуждае  от  специални  грижи.  Когато  пристигне  някое  дете,  на 
което му е трудно да чете и пише, майката наема начален учител, който с 
допълнителни уроци да помогне на малчугана.

След  осми  клас  момчетата  и  момичетата  отиват  в  София,  където 
продължават да са под грижите на организацията. Учат в различни средни 
училища, живеят в специални апартаменти в кв. Овча купел. Някои от тях 
продължават и във висши учебни заведения,  с  което г-н Якимов много  се 
гордее.  След  завършването  подкрепата  на  организацията  постепенно 
намалява,  а  младите  хора  си  намират  работа,  квартира,  създават 
семейства.  Понякога  със  семействата  си  ходят  на  гости  в  с.  Дрен.  Не 
забравят откъде са тръгнали, връщат се там като в роден дом. 



Всяка година децата от селището ходят на море. Те общуват с децата от 
селото,  с  хората,  живееще  там,  и  не  се  чувстват различни и  изолирани. 
Имат  си  и  голямо  футболно  и  баскетболно  игрище,  на  което  всеки  ден 
спортуват.  Дори  амфитеатър  има,  където  се  провеждат  различни 
празници.

Петко Христов, 6.а

 

В  детското  селище  най-много  ме  впечатли,  че  децата  са  много 
спокойни, приятели са си и дори всеки си има прякор. Всички са възпитани и 
мили, играят си на воля, рисуват и спортуват. Честно казано, очаквах да 
видя  друго,  много  по-лошо.  Имаше  едно  момченце  на  четири  годинки  – 
Николай, когото ние наричахме Ники, но по-късно разбрахме, че му казват 
Коко.  То беше много енергично, не спираше,  постоянно играеше и знаеше 
всяко кътче от селището. Малко му завиждах, че може така непринудено да 
се весели, да скача, да тича. Всички много се забавлявахме и дори нашите 
момчета играха футбол с домакините, които се оказаха много по-добри и 
заслужено  спечелиха.  Накрая  не  ни  се  тръгваше.  Изпратиха  ни  толкова 
сърдечно и ние им обещахме да отидем пак.

Много ме впечатли и прекрасната природа. Големи късметлии са тези деца, 
защото живеят на такова страхотно място.

Габи Попова, 6.а



Посещението на SOS селище  не е нещо, което правиш всеки ден. Може 
би  затова  емоцията е  толкова  голяма.  Когато пристигнеш,  се  чувстваш 
неловко и странно. Но когато видиш усмивките на тези толкова мили и 
добри деца, всичко става различно. Осъзнаваш, че те не са по-различни от 
теб. Те учат, спортуват и се забавляват. Усещането, когато ги заговориш 
и намерите обща тема на разговор, е невероятно. Наистина си струва да 
посетиш такова място.

Ваня Христова, 6.а

Незабравима ще остане за мен тази 
слънчева  събота,  когато  ние,  децата  от 
училищния  вестник,  отидохме  до  SOS 
детскто селищище в с. Дрен. Първоначално 
само се гледахме с децата от селището, но 
после  се  отпуснахме  и  започнахме  да  си 
говорим.  Взехме  диктофоните  и  ги 
затрупахме с въпроси. Един от тях беше: 
„Какъв  искаш  да  станеш,  когато 
порастнеш?”  Всеки  един  имаше  различна 
мечта  -  танцьор,  художник,  рейнджър, 
шофьор  на  такси,  фризьорка,  медицинска 
сестра...  Толкова  бяха  дружелюбни  и 
непосредствени.  Те  ни  разведоха  из 
селището.  Показаха  ни  работилницата  и 

игрището си. 

Всички се събрахме да гледаме футболния мач на момчетата, а след 
това и момичетата поиграха баскетбол. Забавлявахме се  много,  но дойде 
моментът на раздялата.  За толкова малко време се  запознахме с  много 
деца, които винаги ще помним и ще се радваме да срещнем пак следващата 
година. 

Ади Велева, 6.а   
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