
 2. СУ тържествено отбеляза своя патронен празник

ДЕН ПЪРВИ
В първия ден от честванията ученици 
от 2.СУ влязоха в община “Витоша”. 
Те поздравиха служители и гости с 
фолклорен флашмоб. С трибагрени 
балони и мартенички възпитаниците 
ни закичиха и поздравиха общинската 
администрация и гражданите във 
фоайето на сградата. 

ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ
В КЛАСНИТЕ СТАИ...

Тържественото отбелязване продължи 
с изпълнения па песни и танци на 
ключови места в район Витоша като 
гражданите имаха възможността да им 
се насладят.

Ученици от 9.г и 11.в клас разказаха 
на третокласниците интересни 
факти за личността на Емилиян 
Станевни, запознаха малчуганите 
с творчеството на писателя и 
драматизираха разказа „Палавница”.

Учениците от всички втори 
класове проведоха литературно 
четене на откъс от произведението 
на Емилиян Станев „Бързоходко 
и Повлекана“. Организирана бе 
и забавна викторина с награди за 
най-досетливите.

СЛОВО
 45 години  2. СУ „Академик 

Емилиян Станев“



ДЕН ВТОРИ
С книга в ръка и усмивка на лице 
учениците на 2. СУ превърнаха трамвай 
№5 в театрална сцена за литературно 
четене на избрани откъси от произведения 
на Емилиян Станев.

Точно 45 любими цитата от Емилиян Станев, 45 послания и 45 мартенички 
нашите възпитаници раздадоха на пътуващите граждани. Числото е 
символично–45 години 2. СУ „Акад. Емилиян Станев “.

Екип от 
хуманитарния профил 
“Журналистика” 
събра послания като 
специален поздрав към 
учениците и учителите 
на второ училище.

ДЕН ТРЕТИ
Балет “Естрея” и невероятното им 
изпълнение заредиха гражданите на 
жк. Бъкстон с положителни емоции. В 
знак за съпричасност с Международния 
ден за борба с тормоза в училище, 
участниците във флашмоба бяха 
облечени в розово.

ДЕН ЧЕТВЪРТИ
Оспорвана надпревара и 
олимпийски дух завладяха 2. СУ 
по време на Първата литературна 
викторина посветена на патрона 
на училището и озаглавена „По 
следите на Емилиян Станев“.

Отборите 
обединиха 
гимназисти от 
всички випуски, 
групирани по 
паралелки – 
„А“, „Б“, „В“ и 
„Г“. Наградата 
грабна отбор 
„А“.

Нашият 
празник!



ФИНАЛЪТ 
НА НАШИЯ

ПРАЗНИК!

„Не може да се нарече детска книга 
тая,  която детето като чете без да се 
усмихне нито веднъж, без да тръпне от 
възторг и удивление по лицето му.“

Емилиян Станев

Със стихотворения, посветени на своя патрон, песни и танци 
2.СУ „Акад. Емилиян Станев“ отбеляза тържествено 45 години 
от основаването си и 113 години от рождението на големия 
български писател Емилиян Станев. „Има нещо величествено 
в благородното дело да създадеш училище“, заяви по време на 
тържественото си слово директорът на 2.СУ „Акад. Емилиян 
Станев“ г-жа Лилия Торньова. Мъдрите мисли на Емилиян 
Станев ни върнаха към значимото от живота на всеки един, 
защото възпитаниците на Второ знаят, че се учим днес, за да 
успеем утре. Минало, настояще и бъдеще се обединяват в едно 
в този ден, на тази дата, в сърцето на всеки ученик, учител 
и родител на нашето училище. 45 ученици поднесоха цветя 
пред паметника на патрона, колкото са и годините на нашето 
училище. Да пребъде!



ИЗКУСТВО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ? КОЙ КАЗА, ЧЕ Е 

НЕВЪЗМОЖНО?

да не се радваме, че зададохме модел и образованието от тук нататък ще бъде ново и различно. Този 
резултат постигнахме с много труд, но не и без вашето участие,  скъпи ученици и родители!  Затова  
искам  да Ви БЛАГОДАРЯ за подкрепата, единството и усилията! БЛАГОДАРЯ  и на целия екип  от 
педагогически специалисти и служители на 2.СУ за всичко, което правим и ще продължим да правим 
заедно, в името на любимото ни училище!
БЛАГОДАРЯ!

ОБРЪЩЕНИЕ НА ЛИЛИЯ 
ТОРНЬОВА – ДИРЕКТОР 
НА 2.СУ “АКАД. 
ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“

Скъпи ученици, драги родители, уважаеми колеги!
През последните месеци сме изправени пред едно неочаквано предизвикателство. 
Обществото ни трябва се бори срещу невидим и силен враг. Всеки един от нас 
трябва да се справя със страха си,  да се бори за опазването на своето здраве, 
а може би някои  се борят и за прехраната на семействата си. Всички ние 
полагаме  неимоверни усилия  бързо да се приспособим към новите условия на 
живот. Аз  вярвам, сигурна съм, че успяваме!  Още веднъж и по безспорен начин 
доказваме, че заедно можем повече и се справяме по-добре, защото приемаме 
предизвикателствата като възможност, а не  като повод  за отчаяние. 
За кратко време 2.СУ „Акад. Емилиян Станев“   премина изцяло  към 
безпрецедентна за системата ни форма на дистанционно обучение в електронна 
среда. Колкото и на всички да ни липсва емоцията от живото общуване, не можем



План-прием след завършен 
VII клас за  учебната 2020/2021 

Профил “Обществени науки”
Профил “Хуманитарни науки” – с часове по 
журналистика
Профил “Природни науки” 
Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ

Защо да изберем 
2.СУ?

Отличен екип от учители, които не спират 
да усъвършенстват познанията и уменията 

си.

Внимание към всяко дете, защото те са 
нашето най-голямо богатство.

Модерни методи на преподаване, в 
съчетание с традиция и опит.

Интерактивни и мултимедийни дъски с 
платформата MOZABOOK

Мултимедийни проектори, нова учебна 
мебел

Кабинети по предмети – с дигитални 
лаборатории

Компютърни кабинети – с терминални 
станции от ново поколение

ТОВА СМЕ НИЕ!

ТОВА СМЕ НИЕ, АКО ВИ 
ХАРЕСВА ВСИЧКО ТОВА, 
ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС



Специално 
за Вас:

ЖУРНАЛИСТЪТ ТРЯБВА 
ДА Е ПРЕДИ ВСИЧКО 
ЧЕСТЕН!

На 17-ти януари 2020 година, специално за този брой на 
вестник „Слово“ покойният вече журналист – Милен 
Цвектов, даде интервю. Той е бивш възпитаник на Второ 
и като такъв се съгласи да даде ценни съвети на бъдещите 
журналисти от нашето училище.  Боян Калев от 10.в клас 
разговаря с Милен Цветков. Пред неговия микрофон той 
откровено споделя, че цензура в медиите има само там, 
където тя е позволена и се допуска да я има.

Какви качества е нужно да притежава добрият журналист?
Милен Цветков: Най-напред трябва да е честен. Също трябва да е почтен и верен 
на някакви собствени принципи, които да му позволяват да служи по някакъв начин на 
останалите хора.
Как обаче може даден журналист да е честен, след  като в България има голяма 
цензура?
Милен Цветков: Това е предизвикателството в тази професия. Борба, която съществува, 
откакто свят съществува, и ще продължи, докато свят съществува. Цензурата я има 
там, където е позволена и допусната да я има. Лично аз основните принципи, които 
винаги съм следвал са –  честност и вярност. 
Защо според Вас хората не вярват в журналистите?
Милен Цветков: Не знам какво точно означава да не вярват. Може в едни да вярват, а 
в други - не. Дали ще ти вярват, зависи от теб самия как ще си изградиш образа.
Коя е най-интересната личност, на която сте взимали интервю?
Милен Цветков: Взимал съм много интервюта и за мен всички са интересни. Не мога да 
кажа кое повече, но най-запомнящо, като че ли е интервюто “Маймунке мръсна”, което 
има милиони гледания в YouTube .
Бихте ли се върнали във Второ и бихте ли  учили отново журналистика?
Милен Цветков: Бих се върнал обратно във Второ, защото имам много хубави спомени 
– първата ми голяма любов... Никога не съм имал мечта да стана журналист, исках 
да стана артист, но сега не съжалявам за пътя, който съм изминал. Ако се върна на 
твоите години, не знам дали ще уча журналистика.
Има ли преспектива за младите журналисти в България?
Милен Цветков: Перспектива има и винаги ще има, докато Земята се върти.
Какво най-много Ви харесва в професията?
Милен Цветков:  Усещането, че можеш да сгащиш лъжата и да я разобличиш.

МИЛЕН ЦВЕТКОВ: 



ПРЕДСТАВЯМЕ 
В И . . . Н А Ш И Т Е 

УЧИТЕЛИ
ЗАБАВНИ, “ЛОШИ“ И ВСЕОТДАЙНИ – 

РОСИЦА БЕКОВА И НИКОЛАЙ ДАНЕВ
1.Защо избрахте учителската професия?
Николай Данев: От малък се интересувам от история. Спомням си дори че 
учителката ми в четвърти клас ме караше да изнасям уроци пред по-големите 
ученици. Когато бях на вашите години реших, че искам да се занимавам с 
археология. Бях много вдъхновен от филма „Индиана Джоунс“ (казва го с 
усмивка) и ми се струваше много приключенско. Щом завърших гимназия, 
кандидатствах тази специалност в СУ и започнах да я изучавам. В университета 
записах допълнително учителска правоспособност, взех си изпитите с отличен 
и в един момент осъзнах, че искам бъда учител.

2.Какъв искахте да станете когато бяхте малък?
Николай Данев: Както вече споменах детската ми мечта беше да се занимавам 
с археология.

3.Какво ви мотивира всеки ден да идвате в училище?

Николай Данев – 
учител по История и 
цивилизация

Николай Данев: Мотивират ме успехите на учениците. Мотивира ме тяхната промяна към по-добро 
и признателността, която виждам в очите им след време. Обещал съм си от първия ден, от който 
съм в това училище, вече съм седма година тук, че ако дойда на работа и не се усмихна, ще напусна. Е, 
вече седем години се усмихвам.

4.Трудно ли се пишат двойки?
Николай Данев: Не обичам да пиша двойки и винаги давам шанс, когато видя, че е положено усилие, но 
поради някаква причина ученикът не е успял да се справи на ниво.  Всеки, който се старае заслужава 
разбиране и подкрепа от страна на учителя.

5.Бихте ли заменили професията си?
Николай Данев: Не, не бих.  За мен да бъдеш учител е и кауза, и призвание. Докато има какво да дам, 
не мисля, че трябва да се отказвам.

1.Какво ви мотивира да станете рано и да дойдете на работа?
Росица Бекова: Мотивацията ми да стана рано, това са моите ученици. 

2.Трудно ли е да се пише „две“ ? 
Росица Бекова: Първите години ми беше много трудно да пиша двойки и 
първите години, когато пишех двойки, имах гузна съвест затова, че съм 
написала две. Но с течение на опита и на времето вече не ги пиша трудно, 
защото поставям слаба оценка само когато е напълно заслужена.

3. Бихте ли заменили професията си?
Росица Бекова: На този етап не бих я заменила. В близката година и 
половина, не бих се отказала, защото учениците са моите деца и трябва да 
ги видя как завършват, как се ориентират в живота и тогава вече мога да 
мисля за промяна в професията, но на този етап не.

Росица Бекова – учител 
по Български език и 
литература



Разработката на нашия възпитаник Боян Калев от 10.в клас се класира на челните 
места в националния конкурс на Университета за национално и световно стопанство 
„Историята, която заслужава да бъде разказана“. 

НАЦИОНАЛНО 

ПРИЗНАНИЕ!

Contra spem spero
(Без надежда се надявам)

От лампата на тавана се процежда слаба светлина. Защо ли пък не?... Кой ще го 
интересува, ако... Скъсах си ръкава на ризата, преметнах го през лампата и... и – всичко 
спря. Болката,  мъката, вече не бях зависим, но за мен светлините спряха. Да започнем 
от начало!

Родих се в лоша среда. Още от самото ми начало бях из между наркотици. Майка и татко бяха зависими. 
Докато бях малък, се прикриваха, а и тогава не разбирах какво правят. Бях едва 4-годишен, когато баща 
ми почина. Не знаех от какво или защо. Останахме аз и майка ми. Тя продължи да се друса. Нямахме 
пари за хляб и живеехме в една стая. Тя така и не можа да се откаже. Пораснах още малко. Започнах 
да ходя на училище. Наложи се да ходя и на работа. Бях хамалче, получавах по 5 лева на ден. Мама ми 
ги взимаше. Учителите се чудеха  защо заспивам в часовете, защо вечно бях без домашни, защо нямам 
приятели и какво ме кара да се държа толкова лошо към всички. Успях да избутам училището до осми 
клас. 
Притиснат от съдбата – тийнейджър, как мислите се разви моята съдба?
Попаднах в лоша среда, но за мен това нямаше значение, защото беше все едно да съм си вкъщи с 
мама. И...Пак кокаин, хероин, емфет...Повечето от компанията, с която излизах,  бяха  по-големи от мен.  
Предложиха ми да работя за тях. Съгласих се. Исках да помагам на мама. Получавах повече пари, след 
като станах дилър. 
Реших един ден и аз да опитам. Извадих една игла, сложих я на спринцовката и след това...след това 
всичко стана по-приятно. Усещах майчината любов, която никога не бях получавал, видях баща си и 
дори успях да поговоря с него. Светът стана по-щастлив за мен. 
Започнах половината от това, което продавам, да го приемам аз. В училище бях много зле. Вечно 
надрусан, нищо не знаех. Чувствах се най-тъпото същество на света. Имах само двойки. Подигравките 
на съучениците към мен не спираха. Никой не го интересуваше какво става и защо се държа така. Но 
и мен не ме вълнуваше нищо. Аз си имах своята „доза щастие“. Животът ми продължаваше така ден 
след ден, седмица след седмица. Някак си успях да завърша осми клас. Лятото по цял ден се друсах. 
Сутринта свивам една цигара трева, после шмъркам една линия и така до вечерта, а вечерта беше ред на 
хероина. Докато бях под опиянение, всичко беше наред, но излезех ли от него, усещах своето нещастие, 
усещах как се съсипвам. 

Игла…Спринцовка...Поредна доза...
Това е той – МОЯТ живот. Сега...сега лежа на леглото, 
надрусан за пореден път...Ужасни мъки! Знам, че 
греша, като взимам наркотици, но не мога да спра.  
Знам, че ме изяждат отвътре.



Ден преди първия учебен ден влязох да се къпя. Исках да съм чист и 
спретнат на празника и имах причина за това.  Бях си харесал едно момиче 
от съседния клас. Никога до този момент не се осмелих да я заговоря, 
защото всички знаеха какъв съм и страняха от мен. Бях готов утре да я 
заговоря и възнамерявах  да й разкрия чувства си. Нещата за пореден път 
не се случиха така, както си мислех. Излезнах от банята.  Като  по чудо 
майка ми не беше взимала нищо и беше... беше нормална. Не я бях виждал 
такава никога. За първи път се държеше като майка. Тя видя дупките по 
ръцете ми, по вените. Реши да ме прати на лечение. Но беше късно за 
това. Толкова години лош пример от нея, а сега се прави на майка. Казах 
си: „Хубаво, ще й угодя, за да ме остави на мира“. На другия ден тя беше 
отишла в център „Жива“. Това беше центърът, в който мама възнамеряваше 
да ме изпрати на лечение. Възползвах се от момента и докато нея я нямаше, 

си взех поредната доза. Изведнъж чух шум. Реших, че си внушавам, но след 2 минути у нас нахлуха 
четирима души. В началото не можах да ги фокусирам. Удариха ме, свалиха ме на земята и започнаха 
да ме бият зверски. Бяха момчетата, за които работех като дилър. Търсеха си парите, с които ги бях 
„завлякъл“... Тръгнаха си, а аз пребит, целият в кръв, лежах на земята и не можех да стана.
Мина една седмица и всичко продължи, както преди. Аз приемах наркотици, мама също. Настъпи денят, 
в който трябваше да замина за “Жива”. Той съвпадаше с деня, в който татко почина. Решихме, преди 
да замина, да отидем на гроба на татко. Пристигнахме, оставихме цветя, поседяхме известно време. 
Тръгнахме си и вървейки по пътеките около гробовете, малко по-встрани, видях едно момиче да плаче. 
Загледах се в него и за моя изненада установих, че това е Магдалена - момичето, в което бях влюбен. 
Казах на мама да ме чака на изхода, а аз отидох до нея. Заговорих я, исках да я успокоя. Оказа се, че 
и нейният баща е починал на този ден, но миналата година. Поговорихме си малко и тръгнахме да си 
ходим от това място заедно.  Напълно бях забравил за лечението и за майка ми. Изпратих я до тях. 
Чувствах се ужастно зле, защото знаех, че това е последният ден, в който я виждам. Разказах й всичко, а 
тя, вместо да избяга, ме целуна и обеща всеки ден да идва да ме вижда. 
Маги спази обещанието и идваше всеки ден, но аз не го спазих. Продължих с жалкия си порок. Така 
няколко месеца преди края на лечението ми ме разкриха и веднага ми удължиха лечението. Това много 
ядоса мама и Магдалена. Майка ми спря да идва изобщо, а Маги ме посещаваше само в съботния ден. 
Дойде рожденият ми ден, очаквах майка ми да дойде, но нея я нямаше. Взех една голяма доза. Бях 
колабирал. Мина ми, но не и болката, че мама не дойде. След година разбрах защо не е била дошла. 
Била взела много голяма доза, смесила го с алкохол. Умряла. Сега бях на 17 години -  сирак, зависим и 
дори приятелката ми идваше много рядко. Реших да се откажа от наркотиците, да излезна от,, затвора”, 
в който се намирах, да почна да уча. Животът обаче имаше други планове за мен. Не можех да спра, 
въпреки опитите. Минаха се няколко месеца, докато Маги дойде отново. Бях много щастлив. Но тя беше 
дошла, за да ми каже, че трябва да се разделим. Бях съсипан. Вече нямах никого. 
Ето ме на 18 години. Оставаше ми малко време, докато изляза от центъра. Не бях приемал нищо от две 
седмици. Но не издържах...
Игла, спринцовка, поредна доза... Това е той – МОЯТ живот. Сега...сега лежа на леглото, надрусан за 
пореден път... Ужасни мъки! Знам, че греша, но не мога да спра.  Знам, че ме изяждат отвътре.
От лампата на тавана се процежда слаба светлина. Защо ли пък не?... Кой ще го интересува, ако... Скъсах 
си ръкава на ризата преметнах го през лампата и... и – всичко спря. Болката,  мъката, вече не бях зависим, 
но за мен светлините спряха!
Хей, ти...Ти, който четеш това, тъжно ли ти звучи моята история? Замисли се! ВЗЕМИ СИ СВОБОДАТА! 
ЗАРЕЖИ ДРОГАТА! 

НАЦИОНАЛНО 

ПРИЗНАНИЕ!



„ВЗЕМИ СИ 
СВОБОДАТА! 

ЗАРЕЖИ ДРОГАТА! 
НАРКОТИЦИТЕ 

УБИВАТ!“
Под това мото, на 19.02.2020 година, учениците на 2.СУ „Акад. Емилиян Станев“ станаха свидетели 
на единствената по рода си демонстрация в Европейския съюз за борба с наркотиците. В последните 
няколко години Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите показва 
тревожни тенденции в областта на наркоразпространението. Данните отчитат, че все повече млади 
хора посягат към наркотични вещества.

Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с 
наркотрафика“ на летище “София”, обясни на 
учениците какви огромни рискове за здравето 
крият наркотиците. С цел превенция пред ученици 
от 8-ми и 9-ти клас бяха представени различните 
видове наркотици, опасността от употребата на 
упойващи вещества, бяха разяснени методите 
на работа на наркодилърите. Особен интерес 
предизвика Екси – едно от най-добре обучените 
кучета в България за откриване на наркотични 
вещества на летището. 

 
към кмета на СО, район “Витоша” и председател на МКБППМН инж.
Теодор Петков, както и към учителите и учениците от 2.СУ “Акад.
Емилиян Станев”. Тя изрази надежда, че заветите на Апостола Васил 
Левски за „чиста и свята република“ могат да бъдат изпълнени, ако 
повече млади хора вярват и се включват в подобни каузи.

АВТОРИ: Кристина 
Стоянова,
Василена Колева – 12.в
Снимки: Екипи от 9.в, 10.в, 

Възпитаниците на 2.СУ имаха възможността да участват в 
демонстрацията като даваха задача на Екси – да открие сака 
с наркотиците, което безпогрешно се справяше и получаваше 
заслужени овации. Всички присъстващи облякоха тениски с 
тематични надписи, раздаваха флаери с информация, с което 
изразиха своята съпричастност към каузата.

Директорът на 2.СУ, госпожа Лилия Торньова, изказа своята искрена благодарност към професор д-р 
Юлия Николова – организатор на инициативата „Не сте сами“,



В ЧАС  ПО  
АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК
                               
                           A HORROR STORY
                               By Simeon Radkov

I entered the house and found the kitchen window open.
At first, I didn’t pay attention to it. It was 10 p.m., and I 
had just got home from work. The thing I found strange, 
though, was that my dog didn’t meet me at the door as 
he usually did.
I started searching for him all over the house. I couldn’t 
find him anywhere.
Then I remembered the open window and went back to 
the kitchen. I looked out through the window to check if 
the dog was in the backyard for some reason but didn’t 
see him there.
At that moment I noticed a bloody spot on a tile next 
to the house. I felt fear. Some noise was coming from 
behind the shed. With all my courage I decided to go out 
and check.
As I was approaching the shed slowly and quietly, the 
noise stopped. I spotted a stick of wood at my feet and 
took it for protection. I looked behind the shed. To my 
surprise, I found my dog. He had caught some creature, 
probably a rat, and was eating it.
Now everything came in place. I had forgotten to leave 
enough food for the dog, and, as I got home so late, he 
had found a way to get something to eat.
I calmed down. Then I took the dog home, and we both 
sat down in front of the telly to watch a horror film. 

                                                                          
Страшна история

     /Кратък разказ по за дадено начало и с неочакван 
край/

       Влязох в къщата и намерих кухненския 
прозорец отворен.
       Отначало не обърнах внимание на това. Беше 
десет вечерта и тъкмо се бях върнал от работа. 
Нещото, което сметнах за странно обаче беше, че 
кучето не ме посрещна на вратата, както правеше 
обикновено.
       Започнах да го търся из цялата къща. Не 
можах да го намеря никъде.
       После се сетих за отворения прозорец и се 
върнах в кухнята. Погледнах навън, за да проверя 
дали кучето не е в задния двор по някаква 
причина, но не  го видях там.
       В този момент забелязах кърваво петно на 
една плочка до къщата. Почувствах страх. 
       Някакъв шум идваше из-зад бараката. С 
целия си кураж реших да изляза и да огледам. 
Докато приближавах, бавно и тихо, шумът спря. 
       Забелязах една пръчка до краката ми и я 
взех за защита. Погледнах зад бараката. За моя 
изненада намерих кучето. То си беше хванало 
някакво животинче, вероятно плъх, и ядеше.
       Сега всичко си дойде на мястото. Бях 
забравил да оставя достатъчно храна за кучето 
и, тъй като се бях върнал толкова късно, то беше 
намерило начин да хапне нещо.
       Успокоих се. 
       После го отведох вкъщи и двамата седнахме 
пред телевизора да гледаме някой хорър.

“Spelling Bee”

Състезанието “Spelling Bee”  завладява 
интереса на повече от 250 училища в цялата 
страна. През 2019 години нашият ученик 
Георги Чанков беше сред финалистите в 
състезанието.



 2. СУ „Академик Емилиян Станев“ отбелязва 11 май – Ден на светите братя Кирил и 
Методий и тяхното апостолско дело като първоучители и просветители на славянската 
писменост и култура.

ВТОРО 
ОТВЪТРЕ 

НАШИТЕ 
ИНИЦИАТИВИ

ДЕН НА ЕВРОПА!

За да отбележат паметната годишнина,  всички ученици на 2. 
СУ „Акад. Ем. Станев“ се включиха в организиран конкурс за  
изготвяне на презентация по повод честването. Петте най-добри 
презентации на ученици бяха избрани от комисия на Ученическия 
съвет. Нашите възпитаници посвещават своята инициатива 
на всички здравни работници, хората на първа линия, и на 
доброволците, които се борят с COVID – 19. Отправяме и  своето 
послание: „ Вярваме във Вас, че всичко ще бъде наред!“

Световния ден на Червения кръст и на 
Червения полумесец



Седмица на четенето
По повод Седмицата на четенето ученици от 5.г и 5.б 
клас с преподавателката си по БЕЛ Нели Григорова 
посетиха всички първи класове и четоха пред тях коледни 
приказки  и рецитираха  стихотворения в духа на Коледа. 
Малките ученици с радост слушаха интересните текстове 
и обещаха, като се научат да четат, те да продължат  
чудесната инициатива. Всички участници в срещата бяха 
въодушевени и щастливи.  Пожелаваме да имате чудесни 
весели празници и да се чувствате уютно с една интересна 
книга в ръка! 

Ученици от 7.в, 7.г и 8.б клас с преподавател 
Лидия Луканова също се включиха в Национална 
седмица на четенето. Те представиха пред 
съучениците си любими книги, прочетоха 
откъси от тях и им разказаха част от сюжета. 
Учениците от 7.в и 8.б направиха надпрева по 
четене на Йовкови разкази.

Учениците от 3.г клас 
отбелязаха Националната 
седмица на четенето, като 
подариха любими книжки 
на своите приятели от 2.а 
клас с пожеланието да 
четат и мечтаят.

Гергьовден - 

На 6 май отбелязахме най-важния пролетен празник – Деня на Свети Георги 
Победоносец. У нас светецът е смятан за защитник, воин и покровител 
на овчарите и техния добитък. Гергьовден е и ден на храбростта и на 
Българската армия.   2.СУ „Акад. Емилиян Станев“ отбеляза празника като 
част от инициативата „Да направим майските празници уникални за града 
ни“. Учениците и учителите заедно с училищния Ученически Съвет се 
включиха в начинанието. Екип от ученици направиха чудесна презентация 
за отбелязване на празниците, посветени на 6 май – Гергьовден и Денят на 
храбростта и Българската армия. С помощта на учителите по история и

цивилизации за прогимназиален етап се създадоха две 
предизвикателства. Учениците трябваше да отговорят 
на въпроси като в интервю, от името на велики наши 
исторически личности. Учителите избраха това да бъдат 
Цар Симеон и Александър I Български. За учениците от 
гимназиален етап също се създадоха предизвикателства - 
да напишат есета за: „Храбростта на българската армия. 
Разкажи ни за победа, която те е впечатлила“ и „Разкажи 
ни за твой близък или роднина, който е носител на 
качеството храброст. Какво е направил/а?“.  

Малките ни първокласници изработиха колажи под наслов: “Фолклорни акценти за Гергьовден - народен 
празник и на овчарите”. С голямо желание и интерес те пресъздадоха народната традиция и научиха 
нови неща за празника.

ден на храбростта, 
празник на овчарите



КАКВО МИСЛЯТ  
МАЛКИТЕ ПО 

ВЪПРОСА...

Често в забързаното ни ежедневие не ни остава достатъчно време, за да поговорим с нашите деца. 
Тъжен факт, който всеки един от нас констатира в даден момент. 

1. Кой е Бойко Борисов?
Стилиян, 4-ти клас: Бойко Бирисов е министър-председател на България. 
Управлява ГЕРБ и помага на президента.
Миша ,3-ти клас: Той е футболист.
Гери, 3-ти клас: Тате ми каза, че по цял ден почти нищо не прави.
Мануел, 3-ти клас: Президентът на Щатите.
Мария, 3-ти клас: Взима пенсията на хората.

2. Какво работи папата?
Стилиян, 4-ти клас: Кръщава 
деца. Работи в църквата и ходи 
в различни държави.
Божидар, 4-ти клас: Кръщава 
бебета и работи в църква.
Миша, 3-ти клас: Знам само 
че се облича в бяло.
Гери, 3-ти клас: “Кръстосва” 
бебета.
Мануел, 3-ти клас: Внася 
добро настроение и гушка 
хората.
Михаил, 3-ти клас: Кръщава 
хората. 

Всъщност децата ни си имат свой свят, свои разбирания и свое мнение по различни 
теми. Затова решихме да влезем в техния свят и да разберем какво мислят те. 
Подробностите в най-новата ни рубрика.

3. Коя е Лили Иванова?
Стилиян, 4-ти клас: Певица. Пее 
поп.
Божидар, 4-ти клас: Поп фолк 
певица.
Миша, 3-ти клас: Певица.
Михаил, 3-ти клас: Певица- пее 
чалга.

МАМА!
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Има на света една жена,
качества в себе си събрала,
мила, всеотдайна и добра, 
тя живот на мен е дала!

Аз съм нейна дъщеря, 
розата в градината.
Тя за мен е всичко на света!
Обичам я като родината!

Тя ми дава пример в живота,
БЛАГОДАРНА съм й за това!
И когато стана майка,
Искам да бъда също толкова добра.

Обичам я повече от всичко на земята
и за мен е като грейнала луна.
По-красива от зората,
тя е МАМА...най-специалната жена. Ивайла Близнакова 4.в 


