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Спортни успехи
Общински турнири 2017/2018 г.

1 ноември - Ден на будителите

 Баскетбол – II място
момичета и момчета V-VII клас
 Футбол - II място
момчета V-VII клас
 Волейбол - I място-момичета
II място – момчета

За Деня на будителите се проведоха конкурси по класовете,
посветени на народни будители. Учениците – малки и големи –
потърсиха информация и я поднесоха по различен начин пред
своите съученици: доклади, презентации, рецитали. Обявен беше и
конкурс за написване на есе на тема „Трябват ли ни будители днес“.
На страницата са поместени най-добрите есета, класирали се на
първите места.

Успехите на учениците не са случайни – ежегодно в
училището се провеждат спортни празници, в които
участват всички класове в различни спортове. Ще
разкажа за един от тях, провел се в месеца на
физическото възпитание и спорт.

Момчета - Футбол
Първи играха VI срещу
VII клас. Първият гол
вкараха VII клас,
последва равенство
между двата отбора.
Крайният резултат беше
6:3 за VI клас.
Втори играха IV срещу V клас. Крайният резултат
беше 5:3 за IV клас.
Третият мач беше
V срещу VII клас за
трето и четвърто
място. Мачът
приключи с резултат 2:6 за VII клас.
За първо и второ
място последни
играха IV срещу VI
клас. Първи вкараха гол VI клас. Преди приключване
на мача вкараха голове и IV клас. С резултат 2:12
убедително победи VI клас.
Класиране:
Първо място - VI клас
Второ място – IV клас
Трето място – VII клас
Четвърто място – V клас

3

Незабравимо училище

Момичета Волейбол

А сега да разкажа за момичетата. Първи играха
волейбол VI срещу VII. Победители бяха VII клас с
резултат 0:3 гейма.

Народна топка

Класиране:
Първо място - VI клас
Второ място – V клас
Трето място – VII клас
Четвърто място – IV клас
Статията подготви: Кристиян Кирилов от V клас

Трябват ли ни будители днес
/есе/
Дали наистина имаме нужда от будители днес?
Според мене имаме нужда от будители. А кои са те? Това са онези хора, които могат да ни
накарат да се замислим за бъдещето на държавата ни? Това са хората, които ни вдъхват
смелост и желание, стремеж към по-доброто. Имаме нужда от будители днес, защото много
хора са загубили вярата си в доброто и справедливостта.
Будителите са най-важните хора в живота ни, не само в миналото, но и днес!
Богомил Петров - 6 клас
Трябват ли ни будители днес
/есе/
Будителят е този човек, който е оставил следа в миналото на нашата родина. Човек,
който се е посветил на това да извърши и остави дела, достойни за пример и уважение.
Всяка година на първи ноември, ние почитаме паметта на тези хора. Будители е имало,
има и днес. Будителите са хора, които продължават да се занимават с просвета,
творчество, история и др.
Пример за това са нашите учители, които ни учат да бъдем добри хора, да сме грамотни
и образовани.
Будителите са ни необходими, защото времето няма да спре, а българският дух трябва да живее!
Валери Славов - 7 клас
Трябват ли ни будители днес
/есе/
Трябват ни будителите днес, защото те ни учат на знание, на доброта. С тях уроците са позабавни.
Моето мнение е, че не можем без тях.
Доказвам, че учителите са най-добрите будители. Добри са не само защото пишат
шестици. Добри преподаватели са. Правят всичко това от сърце. Не им се иска да пишат
лоши оценки, радват се , когато знаем и можем. Не е важна оценката, важно е да си добър!
Будителите ще го видят. Класните ръководители са будители и са винаги до класа си.
Ние сме семейство от ученици, които обичат своите учители-будители!
Мария Стоянова - 6 клас
Трябват ли ни будители днес
/есе/
Будителите днес - това са писатели, художници и учители. Те ни трябват, защото ни
разкриват красотата на нашата родина, учат ни да се гордеем с нейната история. Нашите
учители ни дават знания, карат ни да сме мъдри и упорити. Понякога ни се карат, но това е
за наше добро. Така се учим от грешките си. Споделяме с тях, те са и наши приятели. Винаги
са до нас.
Поклон пред Вас, учители! Вие за нас сте нашите съвременни будители!
Симона Георгиева - 6 клас
Статията подготви: Мария Стоянова от VI клас

