
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема на броя: Коледни празници 

V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“, № 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

РУБРИКИ: 

Благотворителен Коледен 

базар 

Коледни конкурси 

Работилница на Дядо 

Коледа 

Неделен книжен клуб 

Весела Коледа! 
Щаслива Нова година! 

Нека сиянието на тези светли празници озари Вашите сърца и 
Ви донесе здравеи сили за бъдните дни. 

Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех и носят 
удовлетворение и радост. 

Пожелаваме Ви благоденствие и късмет! 

Ученическият съвет на V СОУ Ви 

пожелава 

Годината, която се задава, 
с шепи радост да раздава, 
да бъде мирна, плодовита 

и за Вас да е честита! 
Весели празници! 

За Новата година – здраве до амина, 
шарени торбички, пълни със парички, 

и гърненце с мед – да е на късмет! 
Благотворителен 

Коледен базар 

На 22 декември 
2014 г. от 12:30 
часа в Пето СОУ 
ще се проведе 

благотворителен 
Коледен базар в 

подкрепа на 
Мишо. 

mailto:petosou@abv.bg


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Конкурс за учениците от първи клас за 

рисунка на тема „Бяла Коледа“ 

Първо място – Надежда Ангелова - I а клас 

Второ място – Любомира Кавракова - I а клас 

Трето място – Елена Арабаджиева - I бклас 

 

Конкурс за учениците от втори клас за 

рисунка на тема „Бяла Коледа“ 

Първо място – Алекс Христов - II а клас 

Второ място – Димитрина Маноилова - II б клас 

Трето място – Цвети Спасова- II б клас 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Молба 

Дядо Коледа, 
за тази Коледа 

желая всички хора на Земята 
да познаят добротата. 

 

Войни да няма нито ден, 
всички да се веселят със мен. 

Да няма конфликтни 
интереси, 

така светът би бил чудесен. 
 

Надежда винаги да има, 
даже през студена зима. 

А за себе си искам само едно: 
бои за рисуване по стъкло. 

 
Симеона Кротева 

 

Конкурс за учениците от трети и 
четвърти клас  

„Моето писмо до Дядо Коледа“ 

Първо място – Симеона Кротева – IV а  
Второ място – Ана-Мария Миладинова- IV а 

Трето място – Славина Тенева – IIIа 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

кв. „Вароша“ през ноември 

Йоана Иванова и Божена 

Кряскова от клуб „Аз-

фотографът“ 

На 19 декември учениците от Iб клас заедно с родители изработваха красиви 

Коледни елхички. 

Конкурс „Коледни чудеса“ 

На 16.12.2014 г. в Младежки дом Благоевград бяха 

наградени участниците в конкурса за компютърна 

изработка на коледна картичка "КОЛЕДНИ ЧУДЕСА". 

Над 70 участници представиха своите творби. Журито 

бе изключително затруднено да определи най-

добрите. 

                В конкурса първо място за ученици от V до VIII 

клас спечели петокласничката Поля Какалова от Пето 

СОУ „Георги Измирлиев“. 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

Препоръчваме 

Ви да прочетете 

Тази седмица в рубриката „Неделен 
книжен клуб“ СилванаиРумяна Ивановиот 
IXa клас Ви препоръчват да прочетете 
книгата„Вълшебният пръст“ на Роалд Дал. 

 
 

 
 
 
 
 

„Вълшебният пръст“от 

Роалд Дал 

Вълшебният пръст" (на английски: The Magic 

Finger) е книга за деца на Роалд Дал, публикувана 

за първи път през 1966 г. и издадена за първи път 

на български език през  2010 г. 

Историята се разказва от името на осемгодишно момиче. 

Момичето притежава сила да наказва хората, които силно го 

ядосат, като насочи срещу тях Вълшебния пръст, но не може 

да контролира последствията. 

В съседната ферма живеят семейство Грег с двете си момчета 

— връстници на момичето. Макар че са приятели, тя е вбесена, 

когато господин Грег и момчетата се връщат от лов, убили 

млад елен, и ги посочва с Вълшебния пръст. В същия ден 

тримата ловци застрелват и 16 диви патици. На следващия ден 

семейство Грег се събуждат смалени и с крила, вместо ръце. 

Къщата им е заета от четири огромни патици с ръце вместо 

криле, а променените хора са принудени да свият гнездо в 

градината си, където да прекарат нощта. Следващата сутрин 

гигантските патици пристигат с пушки и заплашват да убият 

семейство Грег, тъй както те са постъпвали с животните. 

Хората се разкайват и след като обещават да се променят, 

възвръщат предишния си образ. 

    Съседското момиче ги посещава на следващия ден и 

заварва пълна промяна у семейство Грег — те дори са 

променили фамилията си на Ег (от англ. Egg — яйце) в чест на 

новото си приятелство с птиците. Наблизо се разнасят 

гърмежи и когато господин Ег пояснява, че това са семейство 

Купър, които ловуват, момичето се отправя към тях, решено 

да ги накаже. 
Силвана Иванова от IX клас 


