
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“, № 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

РУБРИКИ: 

Национален конкурс 

„Любословие“ 

Месец ноември 

Мoята награда на 

Halloween 

Неделен книжен клуб 

 

Тема на броя:  Национално състезание по български език и литература 

За четвърта поредна година Сдружение на 

учителите филолози „Любословие” организира 

национално състезание по български език и 

литература. Целта на състезанието е да се проверят 

уменията на учениците за разбиране, осмисляне и 

използване на информация от текст, както и за 

създаване на писмен текст по конкретна задача.  

Състезанието вече е част от Националния 

календар за извънучилищни дейности на 

Министерството на образованието и науката. 

Това е причината то да се проведе в два кръга: 

I кръг – на 26 ноември 2014 г. 

II кръг – на 25 февруари 2015 г. 

 

Национален конкурс „Любословие“ 

бълг. Е 

Участници в състезанието могат да бъдат ученици 

от І до ХІI клас. Учениците, преминали успешно първия 

кръг на състезанието, не заплащат такса за участие 

във втория кръг. 

mailto:petosou@abv.bg


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Авторите Джан Бърчет и 

Сара Воглър успешно ни 

пренасят в Карибско море по 

времето когато го кръстосват 

пиратски кораби и търсенето на 

скрити съкровища си е в реда на 

нещата.  

Месец ноември 

Фотограф: Йоана Иванова от VI б клас 

1 – ден на народните 

будители 

 

10 – международен ден на 

младежта 

 

16 – ден на толерантността 

 

21 – ден на християнското 

семейство 

 

кв. „Вароша“ през ноември 

Ноември 

Ноември съм. Мъглива и потайна. 

Изминах много. Но остана още. 

Орисах се със пътища безкрайни – 

да търся теб в студените си нощи... 

Валя на пресекулки. И затихвам. 

Забравих си чадъра до вратата. 

Загръщам се в надеждите. Усмихвам се. 

А вятърът е прагът на душата ми... 

 

Пък зимата потропва със крачета.  

Но още й е рано, ще почака. 

Ноември съм. Живея там, където 

Луната ще прогони даже мрака... 

И с цялата мъгливост и потайност 

на моята тъй есенна душа, 

дошла съм да ти кажа, че отдавна 

едничко само искам. Топлина. 

Мира Дойчинова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Нощта на Вси Светиив Америка 

Моята награда на Halloween в Америка 

Аз се казвам Лилиан Клеопатра Джонева и 

съм от IV а клас и ще ви разкажа как в Америка 

празнуват Halloween. Всяка година на 31 октомври 

в Америка се празнува Halloween, нощта на Вси 

Светии. Смисълът на този празник е да погледнем 

страшното откъм забавната му страна. 

Къщите се украсяват със скелети, черепи, 

паяци и други.Издълбават се тиквени фенери с 

различни зловещи лица.Децата, маскирани, 

обикалят къщите с въпроса „Номер или лакомство“ 

и събират сладкиши. 

Организират се конкурси за най-добър костюм 

и тиквен фенер. 

През 2010г. и аз бях там. Участвах в два 

конкурса за костюми и спечелих първа награда. 

И през 2013 г. заедно с класа ми бяхме готови 

за Halloween. 

Всяка година е едно страхотно преживяване! 

Лилиан Джонева от IV а клас 

Every year on the 31st of October in 

America everybody celebrates 

Halloween. The meaning of this holiday 

is to look at the scary from the funny 

side. The houses are decorated with 

skeletons, skulls, spiders and so on. 

Pumpkin lanterns are carved with 

different scary faces. The kids dress up in 

scary costumes, go around the houses 

with the question “Trick or treat” and get 

candy. People organize competitions for 

the best costume or Jack lantern.  

In 2010 I was there, too. I entered two 

competitions for the best costume and I 

won first place. 

In 2013 me and my class were ready for 

Halloween. 

Every year is a new amazing experience. 
Награда за първо място на Лилиан 

Джонева от IV а клас 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Препоръчваме 

Ви да прочетете 

Тази седмица в рубриката „Неделен книжен 
клуб“ Анна Кадуринаот VI б клас Ви препоръчва да 
прочетете книгата на Сабине Бот „Рецепта за 
щастливо влюбване“. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Анна Кадурина от VI б клас 

Историите, които се разказват в книгите от 

поредицата "Готини момичета – готини книги", 

са взети от ежедневието на тийнейджърите, 

времето, когато има много по-интересни неща от 

училището. Написани с много хумор, на достъпен и 

приятен език, темите са онези, които вълнуват 

всяко момиче от 12 години нагоре - първата 

целувка, първата любов, първите компромиси. 

Какво се върти в главите на момчетата и защо 

момичетата имат друго мнение за любовните 

връзки? И не на последно място мнението за 

всичко това на "странните" възрастни. 

Книгите в култовата поредица "Готини момичета – 

готини книги" са продадени в над 12 милиона 

копия. Преведени са на 29 езика. 

Сара е в болница. Предстои й операция на сливиците. 

И то в най-неподходящия момент - когато най-после 

ходи с Йорг! И ето че новият й приятел сякаш е 

забравил за нея... Наистина, тук е Емил, момчето с 

гипсиран нос, но дали това може да й бъде някаква 

утеха? А защо не! Сара чака този миг цяла вечност... И 

ето че най-накрая тя и Йорг са двойка. Официално. Най-

после може да е истински щастлива! И наистина щеше, 

ако не бяха глупавите сливици и предстоящата 

операция! Заради тях трябва да остане в болница 

няколко дни, а болките след операцията съвсем не са 

най-страшното. Защо Йорг не се обажда? Не идва да я 

види, не изпраща SMS-и... Може би я е забравил! Или 

вече има нова приятелка? Има един начин да разбере – 

една нощ Сара решава да избяга от болницата, за да 

проследи Йорг и да разбере каква е истинската 

причина... 
„Рецепта за щастливо влюбване“ 


