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В броя очаквайте:

малките фотографи

език?” -  първи кръг
1 ноември -  Ден на народните будители -  с

Броя подготвиха: ученици от VI клас

Есента като изживяване -  през погледа на

Радомир през моя обектив 
Писането като хоби
Състезанието „Владеем ли българския

Девиз на броя: Съвременните будители са същите онези вдъхновители, в които 
вярваме ние. Те съумяват да докоснат умовете и сърцата ни и да ни поведат към 
една по-светла, напълно осъществима реалност. Мотивират ни да правим малки 
стъпки, но да не се отказваме. Да се пробуждаме за добрите идеи, да загърбим 
черногледството.



Божидар Владимиров е ученик от VI А 
клас.

Има различни интереси и хобита. 
Обича да пише, да чете, да рисува. 
Прави свои модели на моторни лодки и 
различни изобретения.

Н ие, учениците обичаме всички сезони! Свързваме ги с нашите

преживявания: лятото -  с ваканцията, пролетта -  с надеждите, зимата -  с красотата на 

снега и семейния уют, а есента -  с разнообразието на природни цветове. Всяка разходка 

за нас е преживяване. Тя не струва пари, а единствено време и споделеност с приятели! 

Много често я запаметяваме в снимки! Ето и някои наши снимки:



През месец октомври част от нас участваха във фотоконкурса на Община Радомир
„Радомир през моя обектив”. Много емоционално възприехме участието си, без дори да 
мислим, че ще бъдем наградени, преобладаваше желанието ни да отразим през своя 
обектив родния град, който обичаме безкрайно. Много бяхме изненадани, когато ни 
класираха като първенци. С изключително нетърпение отидохме на фотоизложбата, 
открита на Димитровден, на която място имаха и нашите снимки. Когато очакваш нещо 
с нетърпение, разбираш, че си и струвало да посветиш време на него. Радомир е стар и 
неповторим за нас град. Важното е да го опознаваш и да го пазиш. Ние, децата на 
Радомир, може да се гордеем с неговата история и традиции, култура и дух, ние ще го 
развиваме и ще милеем за него. Радваме се, че ни беше дадена възможност да се 
включим в този общински конкурс. Ще бъдем наградени, когато се върнем на училище. 
За нас обаче голямата награда е, че бяхме оценени и това ни дава стимул да продължим 
да снимаме всичко в града, което смятаме за важно и това, което ни радва ежедневно -  
природа, сгради, близки хора.

Снимка на Арката, от Интернет



Автори на фотографиите: Божидар Владимиров, Никола Йорданов, Андреа
Александрова, Александър Тихомиров

Благовеста Димитрова, ученичка от VI А клас

Аз много обичам да пиша или да изготвям мултимедийни презентации. 
Обичам часовете по български език и литература. Те ми дават възможност да 
се изявя и да покажа какво мога. Извън училище и моите хобита обичам да 
излизам навън и да си играя с моята котка, куче или брат, както и да излизам 
с приятели това. Накратко това са моите интереси извън в средата на 
училището.

Писането като хоби

По литература всеки ден учим за различни писатели и поети и за техните 
невероятни и пренасящи ни във вълшебни вселени текстове. Всички знаем за Христо 
Ботев, Иван Вазов, Елин Пелин, Емилиян Станев и още много други, които с текстовете 
си ни пренасят в магически измерения и от минали времена, преплетени с настояще и 
бъдеще. Не е нужно, обаче да си професионален писател, за да се отдадеш на писането 
като хоби. От две години вече това е моето любимо занимание и мога да кажа,че е 
наистина разтоварващо, интересно, но най-вече ЗАБАВНО! Нужните съставки, за тази 
страхотна рецепта включват само: желание; въображение; лист и химикал. Когато се 
съединят се получава едно страхотно произведение, пред което целия Ви клас да се 
вдигне на крака и да Ви аплодира бурно! Ако имате желание, можете и да напишете 
всичко, което ви харесва, и да го съчетаете в едно и да създадете своя собствена книга!



Като за финал искам да ви кажа,че никога не е късно да започнете ново хоби. 
Писането е една много добра препоръка, а и знаете какво казват: ,,По-добре късно, от 
колкото никога. Следвайте целите си и Ви пожелавам да стигнете и до звездите! 
Колкото до писателите... Сигурна съм, че ще откриете себе си в своите писания и ще 
покорите света, слагайки го в малкия си джоб.

Успех в мечтите!



Н а  6 и 7 октомври част от нас взеха участие в

училищното състезание „Владеем ли българския 
език?”. Шестокласниците трябваше да създадем собствен 
текст по определена тема, като основната информация беше 
свързана с научен текст. Петокласниците писаха авторски текст за 
богинята на лова Артемида. Целта на състезанието е да изяви най- 

грамотните ученици. Правописните грешки бяха коментирани и поправени в часовете. 
Близо 27 ученици от пети и шести клас се класираха за втория финален кръг, който 
предстои. В него ще се състезаваме помежду си. Предполагаме, че задачите ще бъдат с 
повишена трудност. Ето и две снимки, които направихме и с тях отразихме събитието.
Всяко нещо, което се случва в училището, е важно.

Нека заедно прочетем речниковото 
значение на думата грамотен:

ГРАМОТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. 1. Който 
знае да чете и пише. Самият факт, че тя бе 
селянка, едва грамотна, не ме спираше да 
мисля, че от нея може да се създаде човек, щом 
налице има толкова здрав природен ум. Н. 
Попфилипов, РЛ, 80. Другарите и [на Димка] в 
селото отвориха неделно училище само за 
грамотните отраснали момци и моми. А. 
Страшимиров, К, 18-19. За разлика от мнозина 
хайдушки войводи и участници в четническото 
движение Стефан Караджа бил грамотен човек. 
От запазените няколко негови писма и 
документи се вижда, че той е имал обработен 
почерк. Н. Ферманджиев, РХ, 174. Аврам и Колчо 
били грамотни, та нерядко в тия срещи 
прочитали по нещо от някоя черковна книга. Т. 
Влайков, Пр I, 92. // Начетен, образован. И 
работата е, че държавата сега има нужда от 
по-грамотни и по-събудени служители, та

който е подготвен трябва там да иде. Т. 
Влайков, Съч. I, 1925, 290. Никола е уверен пък, 
че Буцов просто му завижда, че е по-грамотен 
от него, по-образован. Й. Йавков, Разк. I, 25.

2. Който е без граматически и правописни 
грешки. Ние обаче не вярваме на никакви 
предупредителни и грамотни надписи. Й. 
Радичков, ВН, 8. Грамотно писмо.

3. Който има познания в определена област на 
живота или науката. Щастлив съм, че успях да 
видя и да почувствувам как едни малък, но 
храбър и политически грамотен народ с 
възторг гради своето бъдеще. РД, 1950, бр. 84, 
1. Ученикът е математически грамотен.



Андреа Александрова -  ученичка в 
VI А клас

„Аз танцувам народни танци, 
обичам да чета книги, защото те ни 
развиват като личности, както и да 
пиша стихотворения и разк ази!"

Денят на народните будители

Почти винаги свързваме думата будител с 
изявени личности от нашата история, 
борили се за българската бъднина -  като 
д-р Петър Берон, Иван Богоров, Васил 
Априлов, Христо Ботев, Васил Левски,
Георги Раковски и други. В общия смисъл 
на думата будител, обаче, аз намирам и 
друго значение. Според мен, всеки от нас, 
който по някакъв начин -  чрез работата,
хобито си или начина си на живот приобщава другите към ценности и идеали, който 
подтиква останалите да преоценят поведението и начина си на мислене, то той също 
може да бъде част от хората на промяната. Будителите докосват умовете и сърцата 
ни, за да ни поведат към една светлина на живота. Мотивират ни да правим малки 
стъпки, но да не се отказваме. За мен лично народен будител е съвременният учител, 
който ни кара да се чувстваме силни, смели и окрилени, да вярваме в мечтите си и 
никога да не се предаваме. Един такъв народен будител е Христо Ботев. Той е един 
от най-великите български революционери, пожертвал себе си за свободата на 
България, за идеята да живеем в гордо и велико отечество.
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Христо Ьотев



В онова дълбоко време, когато духът на земята ни 
витаеше тайно само край скътаните зад дебелите 
зидове огнища.. и се шепнеше в приглушените 
песни на момите и тъжните приказки на оцелелите 
старци.... Когато безкрайната нощ на безмълвието 
преваляваше и скоро трябваше да дойде 
зазоряването....

В онова дълбоко време! Т огава нямаше слънце! Но 
имаше надежда! Тогава нямаше свобода! Но 
имаше жажда! Тогава нямаше България! Но имаше 
българи! И тогава дойдоха те! Покълна светло

семе! Заскърцаха пачите пера!

Родиха се Будители!

Всеки един от нас има един или няколко будители, които му напомнят, че след всеки 
труден момент идва и изгряващото слънце, че не трябва да се предаваш заради 
препятствията по пътя си и да ставаш все по-силен благодарение на тях. Когато човек е 
вдъхновен, личи по очите му, в тях пламва искра, която осветява собствения му дух. 
Той се чувства като прероден.

Моите най-добри пробудители, или по-добре да кажа вдъхновители, са майка ми, моите 
учетели, приятели, семейство, дори и някои книги.

Винаги, когато нещата не се получават така, както ми се иска, моите близки застават до 
мен и ми вдъхват куража, който ми помага да се справя с трудностите и отново се 
впускам в танца на живота. Благодарение на тях продължавам живота с усмивка.

Бъдете будители, вдъхновявайте околните и бъдете влюбени в живота!



Г ергана Милачкова

„Харесва ми да рисувам и да 
играя на всякакви игри.”

Кои са будителите на съвремието?

Всяка епоха ражда своите будители. Времето и историята не ги избират случайно, 
а ги създават тогава, когато има нужда от тях. Пръв Паисий Хилендарски се опитва да 
пробуди българите, убеждавайки ги , че има с какво да се гордеят. Той се справя с тази 
нелека задача именно във време, в което народът е обезверен и останал без надежда. 
Делото му продължава Левски - „посветил себе си на отечеството“, завършил земния си 
път на бесилото с една цел, една идея, една мечта -  „за чиста и свята република“. Христо 
Ботев, Иван Вазов, Захари Стоянов, Георги Раковски, Петко Р. Славейков, Васил 
Априлов, Софроний Врачански, Георги Бенковски... Много са великите българи, 
просветители, книжовници, революционери, отдали труда и живота си на българската 
свобода и духовност. Има ли ги днес? Кои са днешните будители?

Учителите са посветили живота си на нас. Те съзнателно са избрали да посветят 
живота си на нас, децата. Да образоват, да възпитат и да съхранят бъдещето на родината 
ни -България. Никога няма да забравиш първия си учител. Тогава, когато ти крепи 
ръката да напишеш първата си буква; с радост слуша, докато четеш първата си дума; 
пак той те поощрява, за да решиш първата си задача.

БЛАГОДАРЯ И ЧЕСТИТ ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ!
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Съвременните будители

Според мен съвременните будителите са учителите. Учителите са като една светлинка в 

нашите умове. От тях научаваме много полезни и ценни неща за живота. Още от малки 

израстваме под зоркото око на учителите. През тези 12 години, които ни предстоят, учителят 

е до нас и в най-тежките и хубави моменти. Учителят е този, който ще остави след себе си 

следа. Той винаги ще се радва за твоите постижения. Винаги ще се разстройва, когато те види 

в лошо настроение. Всеки учител има различен характер, но пък всеки учител, който смятаме 

за надут или надменен, винаги се усмихва, когато те види. Никога не трябва да съдим учителя 

по външния вид, а по душата и сърцето. Трябва да вярваме на нашите така наречени 

съвременни будители, защото те са като наши втори родители - винаги са до нас, когато се 

нуждаем от тях.

Георги Михайлов, ученик от VI А клас

Обича чуждите езици и мечтае да 
стане преводач

Има различни интереси, обича английския 
език и напредва във всичко, с което се 
заеме.

Дарина Атанасова, ученичка от VI А клас

„Науката без термини е занаят без сечива” -  Любомир Андрейчин

Термините са важни за научните текстове, защото чрез тях се обясняват много по-лесно неща 
от науката. Без термините науката няма да бъде леснообяснима за обикновените хора. Всяка 
наука използва своя терминология, която може да бъде с различен езиков произход. Точно и 
поради тази причина учените, които изучават много езици подпомагат за термините в науката 
много повече, отколкото други. Но сега искам да кажа, че науката е и много по-лесна за 
изучаване, отколкото тази без термини. И пример за сравнение не е само занаятът с неговите 
сечива, ами и много други като спорта без движение. И така извод може би е, че с термините 
науката е лесна, но без тях науката е само нещо, което специални хора разбират.
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Вълшебно пътуване

Обича да пише, да пътува със 
семейството си, да общува с приятели.

Никола Йорданов, ученик от VI А
клас

Пътепис

Тази сутрин беше по-необичайна. Мама и тате ме събудиха доста рано. Аз бях учуден 

защо ме будят толкова рано. Отидох в другата стая и попитах тате къде ще ходим. Той ми каза, 

че днес е почивен ден и цялото семейство ще прекараме деня заедно. Ще ходим на Седемте 

рилски езера. Въпреки че е месец септември, денят бе слънчев и топъл. Аз веднага се зарадвах 

и отидох да си приготвя дрехите за туризъм. Закусихме и в 8.30 ч. тръгнахме от град Радомир, 

където живеем. Моят град е известен с прекрасната и сладка радомирска боза и други неща, за 

които мога да разказвам на хората.

Като пристигнахме на хижа „Пионерска”, взехме билети за лифта и се качихме до хижа 

„Рилските езера”. Докато се возех, веднага ме лъхна мириса на борова гора. След като 

слязохме, се организирахме и тръгнахме. Ходихме много и стигнахме първите три езера -

Сълзата, Бъбрека и Окото. След тях са Близнака, Трилистника, Рибното и Долното. Ходихме 

около три -  четири часа, докато се качим на Езерния връх. Като погледнах, отгоре се виждаха 

и Седемте рилски езера, връх Мальовица и Къдравица. Там беше толкова студено, че на места 

имаше сняг. Слязохме от Езерния връх и седнахме на една слънчева полянка да похапнем. 

След това ни чакаше дълъг път, докато стигнем до хижа „Рилските езера”. Починахме малко, 

пийнахме по един чай да се стоплим и се качихме отново на лифта. Дължината на лифта бе 

2615 м.

Беше едно чудесно пътешествие за цялото ни семейство.



Обръщение към учениците в Деня на народните будители!

Д еца, Вие сте тези, заради които се борим, работим, живеем дори! Вашите добри

очи и помисли ни радват всеки ден! Даваме Ви знания, но с този процес се изгражда и 

приятелство за цял живот! В Деня на народните будители трябва да посветим време за 

размисъл за всички онези личности, които оставиха следи в народното съзнание с 

техния труд и знание и за всички онези, които се борят българинът да има самосъзнание 

-  да се гордее, че е българин и да се развива! Вие всекидневно доказвате колко сте 

силни, дори в моменти на слабост вие разбирате кой е правилният път, защото сте 

мъдри! Със своите способности да пишете и да се развивате, да се стремите да бъдете 

първи, Вие израствате духовно, превръщате се в пример. Следвайте завета на нашите 

предци и учители, вървете по пътя на науката, обичайте близките си, уважавайте 

съучениците си! Обичайте родния език, будители малки!

Честит празник!

Послепис: Перото от паун носи щастие!

В следващия брой очаквайте:
I  За какво писахме?
I- Какво ни интересува?
I  Какво искаме да постигнем и в 

какво ще участваме?
-I- Рубриката „Грешки в писането ” 
3- Забавна страница


