
Кристалът 
     Имало едно време дете, което било истински 
щастливо. То се казвало Къкъниче и правело всички  
наоколо весели. А друго  дете на име Васил все било 
тъжно. Можело да се развесели само ако някой намери 
кристала на щастието и му го подари. И Къкъниче 
решило да го намери и да го донесе на Васил. За целта 
трябвало да мине през една от най-тъжните пещери 
на света и през страховитото море.  
    И момчето тръгнало на път. Стигнало до 
пещерата, но един великан му препречил пътя. 
 - Може ли да мина? - попитало го детето. 
 - Не, не може да преминеш!  - казал великанът. 
 - Защо? Моля те ! - помолило се Къкъниче. 
 -  Само ако ме развеселиш - склонил великанът. 
 - Добре, ще те развеселя  -  съгласило се момчето. 
    И така, детето развеселило великана и той го 
пуснал да мине. Вървяло, вървяло и стигнало до 
морето.  Там видяло една лодка. Качило се на нея и 
тръгнало да преминава морето.  Скоро обаче 
срещнало пирати. Те му казали, че по-нататък има 
една говореща акула. Къкъниче не се изплашило и 
продължило. Скоро видяло акулата  и я попитало: 
 - Моля те, може ли да премина?  
 - Не, не може. Ще те пусна само ако ми дадеш да ям - 
казала му говорещата акула. 
 - Добре, ще ти дам - решило детето. 
    И детето и дало от своята храна, а акулата го 
пуснала да продължи напред.  Най-накрая Къкъниче 
стигнало до мястото, на което се намирал 
кристалът. Взело го и поело с него по обратния път. 
Върнало се при Васил и му дало кристала. От този ден 
нататък Васил забравил за тъгата и станал весело 
дете. 
                            Мартин Деветаков, Самуил Златарев, 
Атанас  Атанасов и Дмитрий Роговец, III б 
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НОВО 

ЩО Е ТО?
1. Името на една птица съдържа сто вица. 
Коя е птицата? 
2. На кое поле тракторът не може да оре? 
3. Коя година продължава само един ден? 
4. Кога ние виждаме 3, а казваме 15? 
5. Син е на баща ми, но на мен не ми е брат. 
Кой е той? 

 
 
 
 

 

1. Лястовица. 
2. На шахматно поле. 
3. Нова година. 
4. Когато гледаме часовника в 3 часа следобед. 
5. Това съм аз. 

Открийте  единадесетте разлики                      

А Н          К Д О Т И 

Забавно                                                                                                                         стр. 4                                               

    Училище “Мечтатели”  взе участие в  
благотворителната  кампания  “Дарение вместо 
цветя” в подкрепа на малката Алекс. Идеята е да 
се съберат парите, предвидени за цветя за първия 
учебен ден. Средствата  ще бъдат  дарени 
на  тригодишната Александра Александрова 
Кръстянина, която се нуждае от лечение, за да 
може отново да ходи. 
   Подкрепяме инициативата, която започна за 
първи път в област Бургас миналата година , и 
вярваме, че когато  много хора обединят  
усилията си за благородна кауза, тя успява.  
 

    От тази учебна година училище "Мечтатели"  въвежда  изучаването на три нови  
чужди езика. В обучението на II клас се добавя  руски , а в III и IV клас - китайски 
език.  В прогимназиалния етап на образованието (V, VI и VII клас) вече ще се 
изучава испански език. 
 

    ВСУ “Черноризец Храбър”, катедра "Информатика“, 
разработи специално за  целите на нашето обучение програма  
"Кибермечтатели“. Студенти по информатика  ще  преподават  
в клас , следвайки съвременните тенденции за осъществяване 
на връзка между средното училище и университета. 
Обучението обхваща учениците от III до XII клас  в две насоки -  
"Киберсигурност" и "Информационни технологии и изкуство". 
 

2019/2020 година започва! Поздравяваме всички ученици, учители и родители с 

Първия учебен ден!  

Добре дошли, мечтатели! 

В БРОЯ ОЩЕ 

Студенти от ВСУ ще преподават в “Мечтатели” 

Руски, китайски и испански език в клас от тази година 

Кампания “Дарение вместо цветя” 
 

 
 

КРЪСТОСЛОВИЦА             
                 

               На стр. 4 

АНКЕТА  
С  УЧИТЕЛИ: 
“Къде пътувахте 
през лятото?”    
             На стр. 3 
  

На първия учебен ден училищата във Варна тази година подкрепят  каузата 
“Да помогнем на Алекс да ходи” 
 

ТЕСТ 
Добър приятел 
ли си? 
             На стр. 3 
 
 
 

 

      Учителката:  
 - Асене, защо си с превързано ухо? Удари ли се? 
 - Не , госпожо. нали ми казахте, че като слушам уроците, от 
едното ми ухо влизат, а от другото излизат. Затова днес си 
запуших едното ухо, та уроците да влязат в главата ми, а като 
ида вкъщи, ще запуша и другото, за да останат вътре. 
 
 
     Учителят  гледа празния лист на ученик в час по рисуване: 
 - Какво е това ? 
 - Коза пасе трева. 
 - Е, добре.... Къде е тревата? 
 - Ами козата я е опасла. 
 - А къде е козата? 
 - Като няма трева, какво да прави там козата?! 
 
 - Иванчо, бързай за училище, ще закъснееш! 
 - Не се тревожи, бабо, училището е отворено цял ден. 
 
  
 

ВОДОРАВНО: 
1. Място, където си се родил. 
2. Синоним на думата къща. 
3. Думи с общ корен. 
4. Изречения, свързани по смисъл. 
5. Част от думата, която се намира след корена. 
6. Част от думата, която се намира пред корена. 
7. Думи, свързани по смисъл. 
8. Писмено общуване с близки. 
9. Основна част от думата. 

Сладкодумци 

Екип: Даниела Иванова, Екатерина Тончева, Милена  
Добрева, Милен Тодоров, Велин Момчев, Зорница Вълкова. 

  Заедно с тях и подготвителните 
групи пристъпиха училищния праг 
с музика  и празнично 
настроение.   
  Пожелаваме си да бъдем 
ученолюбиви, но и изпълнени с 
творчески сили, да работим 
усърдно, но да не пропускаме да 
се забавляваме и заедно да 
постигаме целите си с усмивка! 
     Успешна и ползотворна  учебна 
година! 
 

 
 

 ЧЕСТВАМЕ 

На  6  септември   –  
134 години от 
Съединението на 
Княжество България и 
Източна Румелия, 1885 г. 

На 22 септември  – 111 
години от 
Независимостта на 
България, 1908 г. 

     Училище “Мечтатели” днес 
отвори врати за шести път.  А 
децата от ЧДГ “Мечтатели” откриха  
осмата учебната година още на 2 
септември. 



Училищен живот         стр. 2   На фокус           стр. 3 

А Н К Е Т А  с учителите:  Къде пътувахте през лятото? 

1. Представи си, че получавате много сложно домашно по физика. 
Ти успяваш да го напишеш, но твоя приятел/ка – не, какво ще 
направиш? 
А) Разбира се, че ми е добър/а приятел/ка, но домашното си написано 
с толкова труд няма да му/й дам. Не е трябвало да гледа толкова 
телевизия, а да се потруди повече. 
Б) Ще обещая, че ако учителката му/й каже да си прочете домашното 
пред класа , ще му/й дам моето. 
В) Веднага ще му/й дам своето, за да го препише. 
Г) Ще му/й помогна да напише и своето, дори да е в последния 
момент.  
2. Твоят/а приятел/ка е направил/а много лоша беля. Родителите 
му/й са го/я наказали да не излиза от вкъщи три дни, но ти имаш 
два билета за концерт за любимата ви група. Какво ще направиш? 
А) Ще дам единия билет на друг и ще отидем заедно. А после ще се 
обадя на приятеля/приятелката си и ще му/й разкажа подробно как е 
минал концертът. 
Б) Ще попитам приятеля/приятелката си дали ще има нещо против да 
отида с друг, след като той/тя не може. 
В) Няма да отида и аз на концерта и ще си остана вкъщи от 
солидарност. 
Г) Ще се опитам да убедя родителите му/й да го/я пуснат на концерта. 
3. Цял ден не си ял нищо и случайно намираш шоколад в раницата 
си. Твоят приятел/ка те пита: „Какво си намери?“. Какво ще му/й 
отговориш? 
А) „Нищо“. 
Б) „Как какво... Шоколад и сега ще го изям.“ 
В) „Шоколад. Купих го за теб!“ 
Г) „Шоколад – искаш ли да си го разделим?“ 
4. Вчера са ти купили ново колело, а приятелят/приятелката ти няма 
никакво. Той/тя ти звъни и те пита може ли да го покара, какво ще 
му отговориш? 
 
 

Резултати: 
 

Най-много отговори „А“ 
Не те бива за приятел. Или пък много лошо сте се скарали с 
някой от приятелите си. Не можеш да поделиш нищо твое с 
него и е малко вероятно да го подкрепиш в труден момент. 
Съветваме те да поговорите и да оправите отношенията си 
или да си намериш друг добър приятел. 
Най-много отговори „Б“. 
Ти си нормален приятел. Умееш да дружиш и много 
харесваш приятелите си, но нямаш най-добър приятел все 
още, на който да се довериш на 100 процента. Смятаме, че е 
въпрос на време да намериш такъв. Скоро ще се появи. 
Най-много отговори „В“. 
Ти си предан помощник. 
Може би най-добрият ти приятел е по-голям от теб или по 
някаква друга причина се ползва пред теб с голям авторитет. 
Даваш му всичко, което трябва и не трябва. Но запомни – 
приятелството трябва да е справедливо и равноправно, така 
че понякога мисли и за себе си! 
Най-много отговори „Г“. 
Най-добър приятел! 
Много си готин! С теб е много лесно и приятно да се дружи. 
Винаги си готов да помогнеш или изслушаш приятел. 
Позитивен и открит човек си, знаеш как да общуваш и никога 
не забравяш приятелите си. Убедени сме, че твоите приятели 
те ценят много както и ти тях. Поздравления! 
             Източник:  az-deteto.bg   

 
 
     Нашата преподавателка по 
английски език Каля Колева-
Атанасова получи международно 
признат сертификат за 
професионална компетентност, 
издаден от University of Cambridge 
ESOL Examinations, който и дава 
правото да преподава английски 
като чужд език в 65 страни по света. 
През месец април тя положи 
успешно теста за преподавателски 
познания The Teaching Knowledge 
Test – TKT). Така платформата за 
чуждоезиково обучение, която 
влиза в сила от новата учебна 
година, ще даде възможност на 
учителите да се развиват и на 
учениците да получат знанията за 
успешно покриване на сертификатни 
нива. 
 

      Трето място взеха  учениците от 
"Мечтатели" на Международния 
фестивал за креативност на английски 
език в Балчик "Светът в детските 
длани", 2019. Спектакълът, с който 
спечелиха отличието, е по сценарий на 
Диана Велчева със заглавие "Котешки 
истории". Той е микс от мюзикъла 
"Котките“ от Андрю  Лойд  Уебър и на 
"Макбет“ от Шекспир и включва 
авторски стихове на сценаристката. 

Чуждоезиково обучение Признание за креативност  

ТЕСТ: Добър приятел ли си? 

Златина Георгиева:   
Аз ходих с приятели на 
екскурзия в Барселона, 
Валенсия, Ибиса, Коста 
Брава. Видяхме Саграда 
Фамилия, разгледахме  
забележителностите и не 
пропуснахме да опитаме 
паеля. 
 

Екатерина Тончева:  
Аз почивах в Костенец с 
приятели.  Посетихме 
водопад, щраусовa ферма, 
а най-вълнуващо беше 
изкачването на връх  
Мусала. 
 

Милен Тодоров:  Ние се 

изкачихме до Седемте рилски 
езера и си починахме, 
заобиколени от красотата на 
природата. 
 

“Мечтатели” с три отличия на Фестивал на изкуствата 

     Цели три награди отнесоха учениците 
от III б на Фестивала на изкуствата 
“Приказка за теб”, който се състоя през 
юни в  Народно читалище “Възрождение - 
1870”. Те представиха пиесата „Голямата 
ваканция на малкото змейче 
Бонавентура”. Под ръководството на 
Екатерина Тончева и Христина Христова 
актьорите постигнаха голям успех и бяха 
отличени с: Награда за дебют на 
фестивална сцена, Награда на детското 
театрално жури и Специална награда на 
„Народно читалище Възрождение – 1870” 
  
 

МОМЕНТИ 
ОТ ЛЯТНОТО 
УЧИЛИЩЕ 

Издаване на арт книжка  с 
рисунки от Седмицата на 
изкуството 

Извършване на лабораторни 
опити в Седмицата на 
науката. 

Запознаване с 
културата на Испания 
в “Обиколка по света” 

Среща с 
актьора 
Стоян Радев в 
Седмицата 
на театъра. 

НАУКА   ИЗКУСТВО   ИГРИ  НАУКА   ИЗКУСТВО   ИГРИ    НАУКА  ИЗКУСТВО 
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Веселина Кирова: Бяхме на Синеморец 

и при устието на р. Велека. Посетихме едно 
магическо място - светилището Бегликташ. 
Разхождахме се по скалите на брега до 
Царево. 
 

Маргарита Карабашева: През лятото 

пътувах със семейството си в Италия. Видяхме 
Колизеума, Ватикана,  лятната резиденция на 
папата, разгледахме невероятните 
исторически забележителности. 
 

Божана Атанасова 
със златен медал 
от фестивала  
“Трикси” 

      Солистката на “Сребърни 
звънчета” Божана Атанасова  
от VI a клас бе отличена с 
Първа награда , златен медал 
и плакет на Международния 
фестивал на изкуствата 
“Трикси” в курорта “Албена “ 
през август.  Той се проведе с  
подкрепата на община Балчик 
и Арт център “Стринджендо”. 
Изпълненията бяха оценeни от 
шестчленно международно 
жури с председател проф. д-р 
Пламен Арабов.   

А) Не може, вчера ми го купиха. 
Б) Разбира се, но първо аз. 
В) Разбира се, покарай го ти първо, после и аз. 
Г) Заповядай, давам ти го за цял ден. 
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А Н К Е Т А  с учителите:  Къде пътувахте през лятото? 

1. Представи си, че получавате много сложно домашно по физика. 
Ти успяваш да го напишеш, но твоя приятел/ка – не, какво ще 
направиш? 
А) Разбира се, че ми е добър/а приятел/ка, но домашното си написано 
с толкова труд няма да му/й дам. Не е трябвало да гледа толкова 
телевизия, а да се потруди повече. 
Б) Ще обещая, че ако учителката му/й каже да си прочете домашното 
пред класа , ще му/й дам моето. 
В) Веднага ще му/й дам своето, за да го препише. 
Г) Ще му/й помогна да напише и своето, дори да е в последния 
момент.  
2. Твоят/а приятел/ка е направил/а много лоша беля. Родителите 
му/й са го/я наказали да не излиза от вкъщи три дни, но ти имаш 
два билета за концерт за любимата ви група. Какво ще направиш? 
А) Ще дам единия билет на друг и ще отидем заедно. А после ще се 
обадя на приятеля/приятелката си и ще му/й разкажа подробно как е 
минал концертът. 
Б) Ще попитам приятеля/приятелката си дали ще има нещо против да 
отида с друг, след като той/тя не може. 
В) Няма да отида и аз на концерта и ще си остана вкъщи от 
солидарност. 
Г) Ще се опитам да убедя родителите му/й да го/я пуснат на концерта. 
3. Цял ден не си ял нищо и случайно намираш шоколад в раницата 
си. Твоят приятел/ка те пита: „Какво си намери?“. Какво ще му/й 
отговориш? 
А) „Нищо“. 
Б) „Как какво... Шоколад и сега ще го изям.“ 
В) „Шоколад. Купих го за теб!“ 
Г) „Шоколад – искаш ли да си го разделим?“ 
4. Вчера са ти купили ново колело, а приятелят/приятелката ти няма 
никакво. Той/тя ти звъни и те пита може ли да го покара, какво ще 
му отговориш? 
 
 

Резултати: 
 

Най-много отговори „А“ 
Не те бива за приятел. Или пък много лошо сте се скарали с 
някой от приятелите си. Не можеш да поделиш нищо твое с 
него и е малко вероятно да го подкрепиш в труден момент. 
Съветваме те да поговорите и да оправите отношенията си 
или да си намериш друг добър приятел. 
Най-много отговори „Б“. 
Ти си нормален приятел. Умееш да дружиш и много 
харесваш приятелите си, но нямаш най-добър приятел все 
още, на който да се довериш на 100 процента. Смятаме, че е 
въпрос на време да намериш такъв. Скоро ще се появи. 
Най-много отговори „В“. 
Ти си предан помощник. 
Може би най-добрият ти приятел е по-голям от теб или по 
някаква друга причина се ползва пред теб с голям авторитет. 
Даваш му всичко, което трябва и не трябва. Но запомни – 
приятелството трябва да е справедливо и равноправно, така 
че понякога мисли и за себе си! 
Най-много отговори „Г“. 
Най-добър приятел! 
Много си готин! С теб е много лесно и приятно да се дружи. 
Винаги си готов да помогнеш или изслушаш приятел. 
Позитивен и открит човек си, знаеш как да общуваш и никога 
не забравяш приятелите си. Убедени сме, че твоите приятели 
те ценят много както и ти тях. Поздравления! 
             Източник:  az-deteto.bg   

 
 
     Нашата преподавателка по 
английски език Каля Колева-
Атанасова получи международно 
признат сертификат за 
професионална компетентност, 
издаден от University of Cambridge 
ESOL Examinations, който и дава 
правото да преподава английски 
като чужд език в 65 страни по света. 
През месец април тя положи 
успешно теста за преподавателски 
познания The Teaching Knowledge 
Test – TKT). Така платформата за 
чуждоезиково обучение, която 
влиза в сила от новата учебна 
година, ще даде възможност на 
учителите да се развиват и на 
учениците да получат знанията за 
успешно покриване на сертификатни 
нива. 
 

      Трето място взеха  учениците от 
"Мечтатели" на Международния 
фестивал за креативност на английски 
език в Балчик "Светът в детските 
длани", 2019. Спектакълът, с който 
спечелиха отличието, е по сценарий на 
Диана Велчева със заглавие "Котешки 
истории". Той е микс от мюзикъла 
"Котките“ от Андрю  Лойд  Уебър и на 
"Макбет“ от Шекспир и включва 
авторски стихове на сценаристката. 

Чуждоезиково обучение Признание за креативност  

ТЕСТ: Добър приятел ли си? 

Златина Георгиева:   
Аз ходих с приятели на 
екскурзия в Барселона, 
Валенсия, Ибиса, Коста 
Брава. Видяхме Саграда 
Фамилия, разгледахме  
забележителностите и не 
пропуснахме да опитаме 
паеля. 
 

Екатерина Тончева:  
Аз почивах в Костенец с 
приятели.  Посетихме 
водопад, щраусовa ферма, 
а най-вълнуващо беше 
изкачването на връх  
Мусала. 
 

Милен Тодоров:  Ние се 

изкачихме до Седемте рилски 
езера и си починахме, 
заобиколени от красотата на 
природата. 
 

“Мечтатели” с три отличия на Фестивал на изкуствата 

     Цели три награди отнесоха учениците 
от III б на Фестивала на изкуствата 
“Приказка за теб”, който се състоя през 
юни в  Народно читалище “Възрождение - 
1870”. Те представиха пиесата „Голямата 
ваканция на малкото змейче 
Бонавентура”. Под ръководството на 
Екатерина Тончева и Христина Христова 
актьорите постигнаха голям успех и бяха 
отличени с: Награда за дебют на 
фестивална сцена, Награда на детското 
театрално жури и Специална награда на 
„Народно читалище Възрождение – 1870” 
  
 

МОМЕНТИ 
ОТ ЛЯТНОТО 
УЧИЛИЩЕ 

Издаване на арт книжка  с 
рисунки от Седмицата на 
изкуството 

Извършване на лабораторни 
опити в Седмицата на 
науката. 

Запознаване с 
културата на Испания 
в “Обиколка по света” 

Среща с 
актьора 
Стоян Радев в 
Седмицата 
на театъра. 

НАУКА   ИЗКУСТВО   ИГРИ  НАУКА   ИЗКУСТВО   ИГРИ    НАУКА  ИЗКУСТВО 
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Веселина Кирова: Бяхме на Синеморец 

и при устието на р. Велека. Посетихме едно 
магическо място - светилището Бегликташ. 
Разхождахме се по скалите на брега до 
Царево. 
 

Маргарита Карабашева: През лятото 

пътувах със семейството си в Италия. Видяхме 
Колизеума, Ватикана,  лятната резиденция на 
папата, разгледахме невероятните 
исторически забележителности. 
 

Божана Атанасова 
със златен медал 
от фестивала  
“Трикси” 

      Солистката на “Сребърни 
звънчета” Божана Атанасова  
от VI a клас бе отличена с 
Първа награда , златен медал 
и плакет на Международния 
фестивал на изкуствата 
“Трикси” в курорта “Албена “ 
през август.  Той се проведе с  
подкрепата на община Балчик 
и Арт център “Стринджендо”. 
Изпълненията бяха оценeни от 
шестчленно международно 
жури с председател проф. д-р 
Пламен Арабов.   

А) Не може, вчера ми го купиха. 
Б) Разбира се, но първо аз. 
В) Разбира се, покарай го ти първо, после и аз. 
Г) Заповядай, давам ти го за цял ден. 
 



Кристалът 
     Имало едно време дете, което било истински 
щастливо. То се казвало Къкъниче и правело всички  
наоколо весели. А друго  дете на име Васил все било 
тъжно. Можело да се развесели само ако някой намери 
кристала на щастието и му го подари. И Къкъниче 
решило да го намери и да го донесе на Васил. За целта 
трябвало да мине през една от най-тъжните пещери 
на света и през страховитото море.  
    И момчето тръгнало на път. Стигнало до 
пещерата, но един великан му препречил пътя. 
 - Може ли да мина? - попитало го детето. 
 - Не, не може да преминеш!  - казал великанът. 
 - Защо? Моля те ! - помолило се Къкъниче. 
 -  Само ако ме развеселиш - склонил великанът. 
 - Добре, ще те развеселя  -  съгласило се момчето. 
    И така, детето развеселило великана и той го 
пуснал да мине. Вървяло, вървяло и стигнало до 
морето.  Там видяло една лодка. Качило се на нея и 
тръгнало да преминава морето.  Скоро обаче 
срещнало пирати. Те му казали, че по-нататък има 
една говореща акула. Къкъниче не се изплашило и 
продължило. Скоро видяло акулата  и я попитало: 
 - Моля те, може ли да премина?  
 - Не, не може. Ще те пусна само ако ми дадеш да ям - 
казала му говорещата акула. 
 - Добре, ще ти дам - решило детето. 
    И детето и дало от своята храна, а акулата го 
пуснала да продължи напред.  Най-накрая Къкъниче 
стигнало до мястото, на което се намирал 
кристалът. Взело го и поело с него по обратния път. 
Върнало се при Васил и му дало кристала. От този ден 
нататък Васил забравил за тъгата и станал весело 
дете. 
                            Мартин Деветаков, Самуил Златарев, 
Атанас  Атанасов и Дмитрий Роговец, III б 
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Kръстословица 

 
 

                                

 
 

НОВО 

ЩО Е ТО?
1. Името на една птица съдържа сто вица. 
Коя е птицата? 
2. На кое поле тракторът не може да оре? 
3. Коя година продължава само един ден? 
4. Кога ние виждаме 3, а казваме 15? 
5. Син е на баща ми, но на мен не ми е брат. 
Кой е той? 

 
 
 
 

 

1. Лястовица. 
2. На шахматно поле. 
3. Нова година. 
4. Когато гледаме часовника в 3 часа следобед. 
5. Това съм аз. 

Открийте  единадесетте разлики                      

А Н          К Д О Т И 

Забавно                                                                                                                         стр. 4                                               

    Училище “Мечтатели”  взе участие в  
благотворителната  кампания  “Дарение вместо 
цветя” в подкрепа на малката Алекс. Идеята е да 
се съберат парите, предвидени за цветя за първия 
учебен ден. Средствата  ще бъдат  дарени 
на  тригодишната Александра Александрова 
Кръстянина, която се нуждае от лечение, за да 
може отново да ходи. 
   Подкрепяме инициативата, която започна за 
първи път в област Бургас миналата година , и 
вярваме, че когато  много хора обединят  
усилията си за благородна кауза, тя успява.  
 

    От тази учебна година училище "Мечтатели"  въвежда  изучаването на три нови  
чужди езика. В обучението на II клас се добавя  руски , а в III и IV клас - китайски 
език.  В прогимназиалния етап на образованието (V, VI и VII клас) вече ще се 
изучава испански език. 
 

    ВСУ “Черноризец Храбър”, катедра "Информатика“, 
разработи специално за  целите на нашето обучение програма  
"Кибермечтатели“. Студенти по информатика  ще  преподават  
в клас , следвайки съвременните тенденции за осъществяване 
на връзка между средното училище и университета. 
Обучението обхваща учениците от III до XII клас  в две насоки -  
"Киберсигурност" и "Информационни технологии и изкуство". 
 

2019/2020 година започва! Поздравяваме всички ученици, учители и родители с 

Първия учебен ден!  

Добре дошли, мечтатели! 

В БРОЯ ОЩЕ 

Студенти от ВСУ ще преподават в “Мечтатели” 

Руски, китайски и испански език в клас от тази година 

Кампания “Дарение вместо цветя” 
 

 
 

КРЪСТОСЛОВИЦА             
                 

               На стр. 4 

АНКЕТА  
С  УЧИТЕЛИ: 
“Къде пътувахте 
през лятото?”    
             На стр. 3 
  

На първия учебен ден училищата във Варна тази година подкрепят  каузата 
“Да помогнем на Алекс да ходи” 
 

ТЕСТ 
Добър приятел 
ли си? 
             На стр. 3 
 
 
 

 

      Учителката:  
 - Асене, защо си с превързано ухо? Удари ли се? 
 - Не , госпожо. нали ми казахте, че като слушам уроците, от 
едното ми ухо влизат, а от другото излизат. Затова днес си 
запуших едното ухо, та уроците да влязат в главата ми, а като 
ида вкъщи, ще запуша и другото, за да останат вътре. 
 
 
     Учителят  гледа празния лист на ученик в час по рисуване: 
 - Какво е това ? 
 - Коза пасе трева. 
 - Е, добре.... Къде е тревата? 
 - Ами козата я е опасла. 
 - А къде е козата? 
 - Като няма трева, какво да прави там козата?! 
 
 - Иванчо, бързай за училище, ще закъснееш! 
 - Не се тревожи, бабо, училището е отворено цял ден. 
 
  
 

ВОДОРАВНО: 
1. Място, където си се родил. 
2. Синоним на думата къща. 
3. Думи с общ корен. 
4. Изречения, свързани по смисъл. 
5. Част от думата, която се намира след корена. 
6. Част от думата, която се намира пред корена. 
7. Думи, свързани по смисъл. 
8. Писмено общуване с близки. 
9. Основна част от думата. 

Сладкодумци 

Екип: Даниела Иванова, Екатерина Тончева, Милена  
Добрева, Милен Тодоров, Велин Момчев, Зорница Вълкова. 

  Заедно с тях и подготвителните 
групи пристъпиха училищния праг 
с музика  и празнично 
настроение.   
  Пожелаваме си да бъдем 
ученолюбиви, но и изпълнени с 
творчески сили, да работим 
усърдно, но да не пропускаме да 
се забавляваме и заедно да 
постигаме целите си с усмивка! 
     Успешна и ползотворна  учебна 
година! 
 

 
 

 ЧЕСТВАМЕ 

На  6  септември   –  
134 години от 
Съединението на 
Княжество България и 
Източна Румелия, 1885 г. 

На 22 септември  – 111 
години от 
Независимостта на 
България, 1908 г. 

     Училище “Мечтатели” днес 
отвори врати за шести път.  А 
децата от ЧДГ “Мечтатели” откриха  
осмата учебната година още на 2 
септември. 


