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   „Музейко”, най-големият научен център в Източна Европа, посрещна „Мечтатели” на 28, 29 и 30 октомври! Той се 
намира в София и е разположен на три етажа, като всеки от тях е посветен на различни науки.  

 Там учениците се превърнаха в изследователи, които предизвикаха 
изригването на вулкан, гледаха света през очите на скакалец и видяха някои от 
най-странните видове, открити в пещерите.  
 В Планетариума те участваха в интерактивни разговори за това как е създадена 
Вселената. Най-вълнуващо за малките учени беше да потренират като 
астронавти и да оставят послание за бъдещето в капсулата на времето.  
 „Мечтатели” изживяха няколко незабравими дни в „Музейко”. Те станаха част 
от образователния процес на бъдещето, в който ученикът е активен участник и 
използва модерни технологии. Светът на науката е истинско приключение, 
както се убедиха всички. Когато ти самият станеш откривател, научните факти и 
тайните на природата стават лесно обясними и достъпни.  

15 септември беше най- вълнуващ за първокласниците. 

Награда 
Евдокия Рубанович получи 
награда от международния 
конкурс „Карст под защита – 
дар за поколенията“! 
Ученичката от VI клас спечели 
трето място  в  категорията 
"Творба с природни 
материали". Наградата е не 
само признание за нея, но и за 
работата на нейния 
преподавател по „Човекът и 
природата“ Магдалена 
Григорова. 

Магдалена Григорова получи общинското отличие "Млад 
учител” за мотивиран и добър старт в учителската 
професия". Учениците от V и VI клас я поздравиха и 
споделиха нейната радост. 

Будителите на нацията 
   На първи ноември празнуваме Деня на народните будители. Това са духовниците, 
просветителите и борците за свобода, които работят за просвета и напредък на 
своя народ. 
   През IX век светите братя Константин-Кирил Философ и Методий създават 
славянската азбука. С тяхното дело започват писмеността и книжовността, които са 
неотменна част от израстването на народа ни, защото „Голи са без книги всички 
народи...“ 
   Паисий  Хилендарски през 1762 г. в „История славянобългарска“ събужда 
гордостта на българите, потомци на героичен народ, пишейки: „Българино, знай 
своя род и език“. Той напомня на българите, че имат славно минало. 
Сред будителите са Ботев и Левски, които жертват живота си в името на свободата, 
Неофит Рилски, Васил Априлов, Петър Берон, Г. С. Раковски, П. Р. Славейков,  

   Когато се обръщаме назад към миналото, разбираме колко ценен е примерът на народните будители. Това са личностите, 
които отварят очите на българите за тяхното славно минало и насочват погледа им към по-добро бъдеще. 
               Йоанна, IV клас 

 

Йелена Янкович, учител по изобразително изкуство 
В-с: Защо избрахте да учите децата? 
Й.Я.: Приятно ми е да виждам, че децата се интересуват от 
изобразително изкуство и аз мога да ги науча на нещо. 
В-с: Когато бяхте малка, каква искахте да станете? 
Й.Я.: Много исках да стана архитект. 
В-с: Кой е любимият Ви стил? 
Й.Я.: Харесвам реализма. 

Каля  Колева, учител по английски език 
В-с: Защо избрахте да учите децата? 
K.K: Защото тук атмосферата е различна.  
В-с: Според Вас кое е най-важното в изучаването на английски език? 
К.К: Важното е децата да се забавляват, докато учат. 
В-с: Защо да учим английски език? 
К.К: Английският е най-разпространеният език, без да го знаем, ние не сме 
конкурентноспособни. 

Венета Василева, учител по математика 
В-с: Коя част от математиката Ви харесва най-много? 
В.В: Геометрия ми харесва повече от алгебрата. 
В-с: Имате ли хоби? 
В.В: Моето хоби са приложните изкуства – бижута, кукли от филц, картички. 
В-с: Компютър ли използвате като източник на информация, или предпочитате книгите? 
В.В: Често използвам компютър, но и чета доста. Аз обичам книгите и никога няма да спра 
да чета. 

Яна Кирилова, класен ръководител на I а 
В-с: Кой е любимият Ви предмет? 
Я.К: Обичам математиката, защото в нея се използва и логика, и 
фантазия. 
В-с: Как успявате да работите с малките ученици? 
Я.К: Да се работи с малки деца е лесно. 
В-с: Имате ли хоби? 
Я.К: Да, занимавам се с моята котка. Казва се Кайла и е на 2 години.  Тя 
е шарена и много своенравна. 

Камелия Стамова, възпитател на Ia  
В-с: Кой е любимият Ви предмет? 
К.С: Любимият ми предмет е литература. 
В-с: Кое е Вашето хоби? 
К.С:  Много обичам да чета книги. 
В-с: Споделете нещо от своята работа. 
К.С: Преди всичко работата с малките ученици е много приятна. 

   
  
  
  

Ния, София, Евдокия, VI клас; Калина, V клас 

I клас правят есенна декорация. 

 
 
 
 
 
 

 

Вижте 
новата 
загадка 
на стр.2 

Марин Дринов и много други просветители.  

 

Вдъхновение 

Димитър, V клас 

Дебора, IV клас 

Децата от детската градина творят. 

Най - малките 
от детската 
градина 
развиват 
уменията си по 
фина моторика 
посредством 
пъзели и 
различни 
образователни 
играчки и се 
забавляват. 



Училищни новини 

Фестивал “УСМИХНИ СЕ Карин 
дом” 
 
   От 18 до 20 септември в Карин дом се състоя 
благотворителният фестивал „Усмихни се“. 
Стотици варненци дойдоха да разгледат и да 
подкрепят каузата. Неговата цел беше да се 
съберат пари за лечение и рехабилитация на 
нуждаещите се деца. Ние от училище    
„Мечтатели“ взехме участие в благотворителния 
базар, който беше част от фестивала. 
   Събитието беше съпътствано със забавления, 
музика и игри. Бяха поставени две сцени, на 
които се изпълняваше жива музика. Най-
малките посетители скачаха на батут и се 
катереха по стена.  Артистите от цирк 
„Балкански“ изпълниха  акробатични номера на 
самата поляна в двора.  
   Голямо оживление имаше на базара. Част от 
продажбите на всeки участник беше предвидена 
за благоворителната цел. Нашият щанд 
предлагаше ръчно изработени бижута и 
уникални шалове. Малките мечтатели  отвориха 
работилница на място, в която се правеха 
гривни, колиета и пръстени.  
   На базара бяха представени най-различни 
фирми и производители. Сред тях имаше такива 
за млечни продукти, здравословни лакомства, 
ръчно оцветени чаши,  екокозметика и дори 
щанд за домашна лимонада.  До занаятчийския 
базар имаше и зона за пикник. 
   Трите дни на фестивала преминаха с много 
прекрасни емоции.  Събраните средства бяха 
предоставени на Карин дом и така се реализира 
благородната идея в името на децата. 

Елена, VI клас 

 

Световният ден на музиката 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 1 октомври отбелязахме 
Международния ден на 
музиката с песни в изпълнение 
на III и IV клас.Талантливата 
Мирабелла от V клас изпълни 
песента "Пътнико свиден, 
пътнико млад". Учениците oт 
всички класове направиха 
инсталация от дискове с 
образите на световноизвестни 
музиканти. 

Ден на европейските езици 
На 26 септември отбелязахме 
Деня на европейските езици. 
Целта на празника е да насърчи 
изучаването на чужди езици 
в Европа. Учениците споделиха 
оригиналните си виждания, за 
да изобразят идеята на 
празника, като направиха табла 
и колажи на различните 
европейски езици.  
В интерактивния урок на III 
клас учениците се ориентираха 
на картата на Европа и сред 
думите на различните езици.  

Спорт 

Седмица на движението 
   За втора поредна година ЧОУ „Мечтатели“ се включи в Седмицата на движението. 
Инициативата Move week има за цел да стимулира активния начин на живот. Тя е част 
от кампанията на Международната асоциация за спорт и култура (ISLA) против 
застоелия начин на живот. За последните три години в нея се включиха 92 населени 
места в България.  
   Децата от „Мечтатели“ показаха своите спортни умения. Слънчевото време през този 
ден сякаш беше заедно с малките спортисти. Волейбол, щафетни игри и футбол бяха 
част от игрите, с които се забавляваха учениците. Някои от учителите също показаха 
какво могат на терена.  Спортният празник завърши с демонстрация по колоездене на 
Александър Авджиев от VI клас. 

Колоездене 
   Моят любим спорт е колоезденето. Аз карам колело от 2-годишен. Интересувам от се 
от велосипедите и велосъстезанията. 
Има много видове колелета - шосейни, планински, BMX, ърбан, електрически и детски.    
Най-популярни са състезанията с „шосейни велосипеди“. За тях е нужна олекотена 
конструкция и тънки гуми за по-малко съпротивление и по-висока скорост. Участниците 
носят каски и екипи, които подобряват аеродинамиката на велосипедиста. 
   Много популярни са и състезанията на писта, които са олимпийска дисциплина.  Те се 
провеждат на наклонена овална писта, най-често на закрито. Скоростта  при тях достига 
до 75 км/ч. 
   Най-престижната надпревара по колоездене е Обиколката на Франция („Тур дьо 
Франс”). Провежда се в края на месец юли и е съставено от 20 етапа из цяла Франция 
(при някои от етапите маршрутът излиза в съседните страни — Белгия, Испания). Освен 
„Тур дьо Франс” популярни са „Д‘Жиро Д’Италия” (Обиколката на Италия) и „Вуелта” 
(Обиколката на Испания). 
Колоезденето е страхотен спорт и истинско забавление. 

 
Александър, VI клас 

Вдъхновение 

Компютърът и моето детство 
  
   Харесва ми да имам компютър. Той 
ми е нужен, за да играя, да гледам 
клипове и да научавам интересни 
неща за света. Компютърът ми пречи 
малко на игрите, защото заради него 
прекарвам повече време у дома. А 
когато съм сред природата, се старая 
да не го вземам със себе си.  
   Харесва ми да се занимавам с 
компютъра, но знам, че той може да 
навреди на моето здраве. От него 
може да ме заболят очите или главата. 
Моите родители ми казват да не стоя 
много пред екрана, а да играя навън с 
приятелите си. 

Веселин , III клас 

Интересният свят на автомобилите 
 
   Първият автомобил е създаден през 1886 г. от Готлиб 
Даймлер в Лондон и се е придвижвал с парен двигател. 
Най-високата скорост, която е развивал, била 5 км/ч  - 
колкото скоростта на вървящ човек. Когато той е бил 
създаден, хората са се питали как може някаква 
квадратна кутия с колела да се движи с натискането на 
един педал, без да я дърпа нещо. Никой не си е 
представял, че един ден колата ще се движи с 50, 80 
или 100 км/ч. Днес обикновените автомобили достигат 
минимум до 180 км/ч., а скоростта на най бързия 
автомобил Hennessey Venom  - до невероятните 435 
км/ч.  
   Ако погледнем съвременния автомобил, ще видим 
колко много се е променил той за 100 години.  
 

 Петър, VI клас 
Есенен проект на децата от 
подготвителна група. 

Как звучат на чужд език? 
 
Чували ли сте как звучат  имената на най-
популярните детски приказки на чужд език?  
 „Пипи Дългото чорапче“  
 на руски: /Пеппи длинный  чулок/ 
на гръцки:  /Пипи томакри кал’цаки/ 
на сръбски: /Пипи Дуга чарапа/ 
 
„Снежанка и седемте джуджета“ 
на руски: /Белоснежка и семь гномов/ 
на гръцки: /Хьонати ке ефта нани/ 
на сръбски: /Снежана и седам патуляка/ 
 
„Котаракът в чизми“ 
на руски: /Кот в сапогах/ 
на гръцки: /О гатос ме тис ботес/ 
на сръбски: /Мачак у чизмама/        Евдокия, VI клас 

Междучасие 

Екип: V и VI клас, учители. Дизайн: Инна Николова 

ЗАГАДКА: 
Как се казва първият български вестник, коя година е издаден и от кого? 
Отговорите в писмен вид можете да предадете в учителската стая до 9 ноември 
/понеделник/. Очакват ви награди! 

Открийте петте разлики 


