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СТРАНИЦА 1 

НОВИНИ ОТ 4А 
КЛАС 

НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО 

 

 

КАЛИНА МАНГЪРОВА 

На 15.09.2017 г. за пръв път 

пристъпихме през прага на 

училището. Всички бяхме много 

развълнувани – вече бяхме 

ученици в първи клас. 

Училището ни посрещна 

тържествено с пита и мед. 

Запознахме с първата си 

учителка г-жа Алекова и 

учениците от класа. Всеки от нас 

показа познанията си. Оказа се, 

че всички познаваме буквите и 

направихме чудно хвърчило с 

тях. 
 
 

 

 

Първи учебен ден 15.09.2017 г. 

Интервю с родители  

КАЛИНА МАНГЪРОВА 

 

 

 

- Какви чувства изпитвахте на 15.09.2017г., когато 

детето Ви постъпи в първи клас? 

- Бях много развълнувана и горда, че изпращам 

порасналата си дъщеря в училище. Но също така бях 

много притеснена дали ще си намери приятели и ще 

се справи ли със новото предизвикателство. П. Д. 

 

- Бях щастлива. Детето ми започваше нов етап в 

живота си. С. К 
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СТРАНИЦА 2 

ТЪРЖЕСТВО НА БУКВИТЕ 

   

 

КАЛИНА 

МАНГЪРОВА 

 

 
 

 

  

 

Първи клас е сериозна работа. 

През учебната година се 

научихме как да съчетаваме 

буквите в срички, сричките в 

думи, думите в изречения, а 

изреченията в текстове. 

Научихме се да четем и пишем, 

да смятаме и да се държим като 

ученици.  

Процесът беше дълъг и труден. 

Някои от нас усвоиха четенето и 

писането по-лесно, за други 

беше по-трудно. Имаше и 

такива, които знаеха как се чете 

и пише. Много им завиждахме. 

Накрая всички се научихме и 

завършихме с отличие. 

Забавлявахме се много.  
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4А КЛАС ПЪТУВА 

КАЛИНА МАНГЪРОВА 

 

  

 

 

 

 

КОПРИВЩИЦА 
   

              

 

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ В 

КАЗАНЛЪК 

 

Помня това зелено училище, 

сякаш се е случило вчера, защото 

за първи път се разделях с 

родителите си за дълго време. 

Изпитвах страх, и в същото време 

бях много щастлива. 

По време на това приключение се 

забавлявахме много. Посетихме 

различни места и научихме много 

за този край от България. 

Посетихме тракийска гробница, 

храм паметника в гр. Шипка и гр, 

Габрово, където се запознахме с 

различни занаяти. 

   Унесени в учене, четене, писане, смятане и много 

игри не разбрахме кога дойде краят на учебната 

година и заминахме за Копривщица.Там получихме 

свидетелства за завършен първи клас. 

   Разходихме се из града и посетихме музеи. 

Научихме, че според повечето изследователи името 

на града идва от коприва (или копривище). Друга 

хипотеза свързва остарялата форма на името 

„Копришица“ с гръцката дума, която има значение  

„обор“, „торище“. Ст. Васев предлага етимология от 

„куп речици“, която е отхвърляна от по-късните 

автори.                         КАЛИНА МАНГЪРОВА 

Казанлъшка гробница 
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СТРАНИЦА 4 

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ В ОГНЯНОВО 

 

КАЛИНА МАНГЪРОВА 

Това беше последното приключение на класа. 

Във втори клас заминахме на зелено училище в 

Огняново. По пътя посетихме Банско, Благоевград 

и Гоце Делчев. Разходихме се из Ковачевица и 

Лещен. Посетихме манастира „Св. Георги“ в гр. 

Хаджидимово, където ни изнесоха интересна 

беседа за християнството. Поиграхме на воля в 

Хаджидимовския зоопарк. Там имахме 

възможност да погалим сърна. 

 

 

 
 
 

 
 

 

Зоопарк в Хаджидимово 
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СТРАНИЦА 5 

 

4А КЛАС СЕ СЪСТЕЗАВА 

 

 

 

 

 
                                           

                                                                                                                     
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

 

 

 
 

                                            
 

                                                    

                       

 

                                   

      

  Щом се научихме да четем 

веднага се впуснахме в нови 

приключения. Дойде времето на 

състезанията и проектите. Ясно е 

че първият голям турнир беше по 

четене. Детският център към 

Столична библиотека обяви 

Седмица на А. А. МИЛН и 

„Мечо Пух“ и се втурнахме да 

четем историите за малкото мече 

Пух. После опканихме актрисата 

Василена Атанасова и 

библиотекарката на училището 

Яна на литературно четене, което 

завърши със съревнование за 

най-бързо четене. Нормативите 

бяха много високи, но всички 

ние копнеехме за награди. 

Победителите бяха много – 

всички участници.  

Бяхме горди с 

постиженията си, но скоро 

разбрахме, че трябва още да се 

упражняваме и да четем повече. 

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ 


