
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

На 29 септември стартира „Читателска          

щафета 4: Ловци на приключения“ и ще 

продължи до 8 януари 2015 г. Всички 

ученици от 1. до 7. клас, които прочетат поне 

3 книги от поредиците „Сам Силвър, тайният 

пират“, „Детективите Агата и Лари“ и 

„Приключенията на Минерва Минт“, могат да 

се включат в щафетата. 

 
V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“, № 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

РУБРИКИ: 

Читателска щафета 

Моята награда 

Неделен книжен клуб 

Спорт 

 

Тема на броя: Да насърчим четенето и спортуването 

Мото: „Има по-лоши престъпления от това да гориш 

книги. Едно от тях е да не ги четеш.“ 

Рей Бредбъри 

Сюжетът на книгите е забавен и достъпен 

за децата с различни читателски умения. Той 

предлага забавление, гарнирано с любопитна 

информация от света на историята и науката 

и е толкова интересен, че читателите няма да 

могат да се отделят от книгите. 

За повече информация за щафетата се обърнете към класните ръководители. 

mailto:petosou@abv.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пето СОУ „Г. Измирлиев“ се включи в кампания “Чети с 
мен” за масово четене на книги 

 

Община Благоевград откри 

официално 15 къщички за 

книги под мотото „Прочети – 

замени“. С това започнa 

празничната програма на 28 

септември – денят на 

националната инициатива „Чети 

с мен“. 

Къщичките са разположени на 

възлови места в града: пред 

Общината, в градската 

градина, на Моста на 

влюбените, в парк „Бачиново“, 

на пл. Македония, парк „Ловен 

дом“ , при детските площадки 

до НАП, пред V-то СОУ 

„Георги Измирлиев“, в 

Къщички за книги в Благоевград 

 
жк.„Запад”, при новия парк срещу 

кампусите на Американския 

университет. Читателите оставят 

свои книги за замяна. Първите 100 

книги в къщичките са дарени 

от книжарница „Приятели“, която 

подкрепя идеята на Общината. 

Празничната програма на „Чети с 

мен“ в Благоевград включи 

занимателни игри, щафетно четене, 

викторина, музикални изпълнения. В 

нея участваха Китаро-мандолинен 

оркестър "Пирински звуци " от 

Народно читалище ”Н.Вапцаров” и 

ученици от V СОУ „Георги 

Измирлиев“. 
 

“Най-хубавото се 

вижда само със 

сърцето. Най-

същественото е 

невидимо за 

очите“. 

Цитат от книга: 

Из „Малкият принц“ 

Антоан дьо Сент-Екзюпери 

Деца от V СОУ „Георги 

Измирлиев“ четоха 

приказката „Палечка“. 

Масово четене на 

двора на училището 

http://azcheta.com/ministerstvo-na-kulturata-startira-podgotovkata-na-cheti-s-men/
http://azcheta.com/ministerstvo-na-kulturata-startira-podgotovkata-na-cheti-s-men/
http://azcheta.com/ministerstvo-na-kulturata-startira-podgotovkata-na-cheti-s-men/
http://azcheta.com/ministerstvo-na-kulturata-startira-podgotovkata-na-cheti-s-men/


Моята награда 

 

Аз съм Любка Салмова от VI б 

клас. С моите приятелки – 

Цветелина Гогова и Йоана 

Пазвантова, спечелихме по една 

книга от новата книжарница 

„Хермес“, която се намира в МОЛ 

„LARGO”. Ние Спечелихме тези 

книги във връзка с четенето. 

Условието на играта беше да 

прочетем за шестдесет секунди 

един абзац. Справихме се с 

условията на играта и получихме награда. Всеки победител 

има правото сам да избира книгата си. Помислихме си, че 

може би за нас най-интересната и мистериозна книга е 

„Тайните на безсмъртния Никола Фламел“ от поредицата 

„Магьосникът“от Майкъл Скот. 

Моят съвет е никога не подценявате книгите. Всяка книга си има своя история. Книгите 

трябва да се четат, за да можем да си обогатим речника. Не трябва да мислим, че книгите са 

излишни. Те понякога са развлечение за едни, а на други, да не казвам дори на повечето 

хора, им помагат в живота. 

 

Любка Салмова от VI б клас 

 

 

 

 

 

 

 
Любка Салмова, Цветелина Гогова и Йоана Пазвантова  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчваме 

Ви да 

прочетете Дани обичаше баща си 
изключително много, ала си 
представете само какво му беше, 
когато разбра, че той престъпва 
закона! Дори възрастните понякога 
нарушават правилата, но Дани беше 
сигурен, че татко му е все още добър, 
мил, умен и пълен с блестящи идеи. 

 
Присъединете се към тях 

двамата в това вълнуващо 
приключение, защото те се надяват 

да приведат в действие най-
дръзкия и опасен план на всички 

времена. Десет процента от 
авторското възнаграждение от 

продажбата на "Дани - шампион на 
света" се даряват на фондация 

"Роалд Дал". 
 

 
 
"Дани - шампион на света" е 
единствената книга на автора, в която 
са описани негови лични 
преживявания и опит. Историята, на 
която се базира книгата, започва в 
Бъкингамшир, където Роалд Дал се 
запознава с човек на име Клод, който 
работи в местната месарница. Клод 
бил страстен бракониер и двамата 
често се промъквали посред нощ в 
местната гора, за да ловят фазани. 
Дал никога не успял да улови и една 
птица, но въпреки това се 
наслаждавал на вълнуващото 
приключение. 
 

През 1989 г. по книгата е съдаден 
филм с режисьор Гавин Милър. 
Главните роли са поверени на 
звездата Джеръми Айрънс 
(бащата на Дани) и неговият син 
Самюъл Айрънс (Дани), а Роби 
Колтрейн се изявява като злодея 
Виктор Хейзъл. 
 



 

 

 

График 

м. IX 2014 -м. II 2015 г. 

 

I-  IV клас 
понеделник, вторник, сряда, 
четвъртък и петък от 17:00 час 
 

V- VIII клас 
понеделник, вторник и 

четвъртък от 19:30 ч. 
събота от 13:00 ч. 

 
Тренировките се провеждат в 

зала „Скаптопара“ – 
Благоевград. 

 
 

За контакти: Кр. Савов 

GSM: 0876252771 

ИСКАТЕ ЛИ ДА 
ТРЕНИРАТЕ 

БАСКЕТБОЛ? 
Баскетболът развива комплекс от 
качества у всички, които се занимават с 
този спорт. Спортът изгражда хората, 
изгражда приятелства и най-важното – 
дава самочувствие да се справяш по-
добре с ежедневието.  

 

 
 

Баскетболен клуб „Пирин- 
Темков – 1946 г.“ набира 
ученици в 2 групи: I–IVклас и   

V- VIII клас. 

 

 

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.  

Мото: “Финалната линия е началото 

на едно ново състезание”. 

Мото: “Факт е, че спортът носи 

здраве и по-добро настроение”. 
СПОРТ 


