
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТРЕТИ МАРТ 
НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ 

 

Трети март е един от най-значимите 
празници, които ние с гордост честваме. На 
този ден България отново става независима  
държава. Дата, маркираща началото на 
българската държавност и епохата на пре-
ход в мисленето и духовността. 

 

 
 

Споменаваме героите,  който са дали 
живота си за свободата на България. 
Тяхната съдба е неразривно свързана с 
родната земя, с нейното бъдеще. Драматич-
на е била съдбата на българския народ. 
Векове той е живял в робство. Всеки спомен 
от миналото е болезнен. Ала народът не се 
е примирявал с робството, а мъжествено е 
отстоявал своите стремежи. И въпреки  
вековните унижения и страдания е устоял, 
без да забрави  името и езика си. Българите 
са борбен народ и не се предават. 
Саможертвата им е в името на висшето 
човешко благо - свободата. Нека пазим 
спомена за Българското опълчение, руските 
войни под ръководството на Драгомиров, 
Гурков, Тотлебен, Радецки, Скобелев и Сто-
летов и хилядите, които загинаха в битките, 
за да живеем свободни. Нека тяхната само-
жертва не бъде  напразна, а народът, извър-
вял с достойнство пътя към свободата,  не 
носи никога повече „срама по челото”. Нека с 
гордост се наричаме българи! 

На 3 март 1878 година в градчето Сан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Стефано е подписан мирен договор, с който 
България е призната за свободна и на кар-
тата на Европа се появява Третата българ-
ска  държава. 

На този ден трябва да сме призна-
телни на всички българи, умрели за свобо-
дата ни и ще е срамно, ако ние и нашите 
деца не знаем какво празнуваме на Трети  
март!  

 

 
  

СЪБИТИЯ ОТ ИСТОРИЯТА НА ГРАД 
ПЛЕВЕН, СВЪРЗАНИ С ТРЕТИ МАРТ 
 

Обсадата на Плевен е най-тежката и 
продължителна битка в хода на Руско-
турската война (1877–1878). Западната 
османска армия задържа в продължение на 
почти пет месеца град Плевен, обсаден от 
Западния отряд на Действуващата Руска 
армия. Временно е забавено руското 
настъпление в Тракия. 

Осман паша успява да съсредоточи в 
Плевен 50 000 войници и 72 оръдия. 
Военният съвет на действащата Руска армия 
взема решение за плътна блокада на 
Плевен. Руският отряд е усилен до 122 000 
войници и 28 обсадни оръдия.  

Командването е възложено на 
генерала от инженерните войски Тотлебен. 
Изградена е плътна блокадна линия.  

 

 
 

Към началото на м. декември Осман паша 
привършва хранителните запаси. Решава да 
направи последен опит за пробиване на 



 

 

блокадната линия при моста на р. Вит и да 
се изтегли към София. Понесъл много загуби 
прекратява движението към Плевен. На 10 
декември Осман паша атакува на фронт от 3 
км. Води се ожесточен бой за първия ред 
руски окопи. Руските части отблъскват 
атаката и след общо настъпление разбиват 
Западната османска армия и я пленяват. 
Руските  загуби са 1894 убити и ранени, а 
турски: пленени 10 паши, 2 128 офицери, 
37 200 войника, 88 оръдия и 7 знамена. 

Превземането на Плевен е 
решителен момент във войната, 
освобождават се значителни руски сили, 
които в битката при Шейново и София в 
началото на 1878 година откриват пътя към 
османската столица Цариград. 
 
 

 
 

От този брой започваме представяне 
на групите работещи по проекта “УСПЕХ” (да 
направим училището привлекателно за 
младите хора), осмисляне свободното време 
и включилите се в клубове, студия, ателиета  
и секции по интереси ученици. 
 
 

КЛУБ “БЪРЗО, ЛЕСНО, ВКУСНО”  
в областта на Здравното образование с 
ръководител    г-жа Галя Дочева, включва 15 
деца на 7 годишна възраст. Целта е да се 
предизвика интереса на децата към балан-
сираното хранене и здравословния начин на 
живот, да развие въображението и творчес-
кото мислене при приготвянето, аранжи-
рането и сервирането на сандвичи, хапки, 
салати, десерти и други кулинарни произ-
ведения. С нови сили и идеи да се замислим 
за нашето бъдеще - как живеем, с какво се 
храним, отделяме ли достатъчно време за 
отдих, развлечение и спорт.  
 

 
 

Ето и нашите съвети: 1. Хранете се редовно! 
2. Яжте здравословна храна! 3. Яжте по- 
малко и често! 4. Хранете се бавно! 
5. Ежедневно спортувайте или ходете пеша! 
6. Откажете цигарите! ☺ 7. Пийте повече 
вода – дневно до 1,5 литра! 8. Консумирайте 
повече плодове и зеленчуци. 9. Мислете 

позитивно! 10. Увеличете контактите с 
приятели, със семейството и съседите – те 
правят живота ви по-здравословен, по-малко 
изложен на стрес и възможно по-дълъг.  

От областта на Здравословното 
хранене отиваме към почивката, развле-
чението и танците в  областта на  Културни-
те компетентности. Представяме Ви клу-
бовете по танци.  

 
 

КЛУБ “ОБЩУВАНЕ ЧРЕЗ ТАНЦИ”  
с ръководител г-жа Виктория Грозданова, 
включва 15 деца от първи клас, работещи по 
проекта “ УСПЕХ”.  
 

 
 

Целта на клуба е не да се обучат на 
определена танцова техника, а чрез 
различните танцови стилове и форми да 
провокира в тях способността им  да 
преоткриват таланта си, като създаваме 
зона за лична изява и творческа атмосфера. 
По тази причина в програмата ни са 
залегнали теми свързани с историята на 
танца, както и с различните видове танцови 
изкуства. Запознаваме участниците с 
балетното изкуство (класически и модерен 
балет), фолклорни танци на различните  
народи - български народни танци, ромското 
танцово изкуство, ориенталски танци, гръцки 
фолклор, ирландски танци, индийски танци, 
бейли денс, спортни танци като валс и танго, 
латиноамерикански танци. Ще разучаваме 
предимно български народни танци, хора, 
ръченица свързани с  празниците и обре-
дите. Първата ни представителна изява ще 
е Детска ръченица, а за втората – очаквайте 
изненада.  
 
 

КЛУБ “ДА ИЗРАЗЯ СЕБЕ СИ ЧРЕЗ 
ТАНЦ“ с ръководител г-жа Даниела Стояно-
ва  включва 14 ученици от 4 Б клас. Децата 
ще се запознаят с историята на танцовото 
изкуство - теоретично и на практика ще разу- 



 

 

чат различните видове танци: народни, 
състезателни, модерни, класически и 
танцови комбинации.  
 

 
 

Учениците се  включват с голямо желание и 
удоволствие в дейността на клуба. Вече 
работят върху първия си танц, който ще 
представят на 23 март - Ден на таланта! 
 

КЛУБ “АРТ - СТУДИО”  
Работи в областта Културни 

компетентности под ръководството на г-жа 
Габриела Тодорова и 15 ученици от трети 
клас творящи изкуството Куилинг. (Q uilling).  

 
 

 
 

Това изкуство използва тънки ивици хартия, 
които се навиват, слепват и оформят, така 
че от тях се получават различни 3D картич-
ки, покани, пана, украса на кутии и др. 
Възниква още по времето на Ренесаса във 
Франция и Италия, по-късно се разпро-
странява из целия свят. Куилинг може да се 
намери в художествените галерии на Европа 
и в САЩ. Това изкуство е изключително 
полезно за децата, тъй като развива сръч-
ността и въображението, възпитава търпе-
ние и естетически вкус. Огромно е удо-
волствието на всяко дете от групата, когато 
успее само, с двете си ръце и малко хартия 
да сътвори нещо прекрасно.  
 

 
 

За родените през февруари - март РИБИ, 
предстоят напрегнати седмици, в които 
двете светила – Слънцето и Луната застават 
едно срещу друго. Можете да очаквате изне-

нади от приятели и партньори, а също така и 
собствените ви реакции могат да се окажат 
неадекватни и не на място. Ако имате 
възможност, отлагайте вземането на важни 
решения. Дните на Пълнолунията са рискови 
за здравето ви. Не носете тежки чанти, 
включително и ученически. Има опасност от 
сколиози. 
 

 
 

Обичаят Кукерство по нашите земи 
води началото си от преди повече от 8000 
години, а при траките се празнува по време 
на дните на тракийския бог на  веселието 
Дионисий и посрещането на тяхната Нова 
година по време на “Сирни Заговезни” или 
така наречената земеделска нова година, 
свързана със заораването на нивите. 
Кукерството празнува отминаването на 
зимното мъртвило и настъпването на 
лятното плодородие. В различните краища 
на България кукерите излизат по различно 
време - на Васильов ден, на Песи поне-
делник след Сирни Заговезни, през месец 
март. Имат и различни имена: бабугери, 
песяци, мечкари, старци, сирвискари, кукове. 
 

 
 

 Кукерите се обличат със смесица от мъжки 
и женски дрехи и страшни маски, окачат по 
себе си звънци и хлопки, и носят мечове или 
тояги,за да изплашат и прогонят 
безплодната зима и злите духове и орис-
ници, та да дойде пролетта и да е плодо-
родна настъпващата стопанска година. 
 

 
 

Във Великобритания се смята за 
добър късмет черна котка да ти пресече 
пътя.  

 

На човек се падат около 200 милиона 
насекоми.  
 

Слонът е единственото животно,  
което не може да скача. 
 



 

 

 
 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! 
ТЕАТРАЛИ ГЕНИАЛНИ УСУКВАТ 

МАРТЕНИЦИ ИДЕАЛНИ! 
За театралното ни студио ще Ви разкажем в  
следващия брой! 

Традицията да се закичваме с марте-
ници е възникнала много отдавна. Има най-
различни мнения от къде се е появила. Най-
разпространена е историята за хан Аспарух. 
С годините традицията се запазила, макар и 
да е езически обичай, закичването с марте-
нички все още се почита от млади и стари. 
Тя е станала символ на пролетта и нейното 
посрещане, когато видим първия щъркел 
или лястовичка я сваляме и я връзваме на 
плодно дърво, за да бъде годината плодо-
родна и здрава. 

Мартеницата в класическия си вид е 
усукана бяла и червена вълна. Смята се за 
уникален български обичай, но присъства и 
в Румъния, където ги носят само жените. С 
тях се кичат и българите в Албания и Маке-
дония.  

Мартеницата е представлявала аму-
лет. Бялата вълна символизирала щастливо 
дълголетие, а червената - здраве и сила. В 
някои райони вплитат и син конец или сини 
мъниста против уроки, а в други социалното 
положение определя къде да се носи: 
момите - отляво на дрехата си, ергените - на 
лявата си ръка, децата - на китката, а жене-
ните мъже - в десния чорап.  
 

 
 

СПОМЕН 
 

Сещаш ли се, мамо, за първия ми ден, 
за твоята усмивка и мига ти най-свещен!? 
Спомняш ли си как проплака твоето дете, 
как сълзите мили бликаха по моето лице !? 
 
Пазиш ли този ден скрит, в своето сърце, 
първият, прекрасен ден на твоето дете 
Знаеше ли, ти, че таз малка дъщеря 
ще те обича най-много на света !? 
 
Ще се боря, скъпа мамо, с все сила, 
за да се гордееш с мен, ти, майко мила. 
Благодаря на теб и татко за всичко досега! 
Вие сте за мен най-скъпи на света! 
 
Благодаря за всичко от все сърце! 
 

Автор: Михаела  Тодорова от 12Б клас 
 

 
 

ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК, МИЛИ МАЙКИ! 

8 МАРТ  

   Първоначално празникът е бил 
политическо събитие, но постепенно се 
превръща в повод мъжете да изразят своята 
симпатия и внимание към жените около тях 
Първият Ден на жената е отбелязан на 28 
февруари 1909 в САЩ. След индустриали-
зацията и икономическа експанзия в 
началото на 20 век, която поражда протести 
за подобряване условията на труд, възниква 
идеята денят да бъде обявен за 
международен празник. На 8 март 1857 г. се 
е състоял първият масов протест на жени 
работнички в Ню Йорк, САЩ.  През 1965 г. 
този ден е обявен като официален  празник 
и в СССР. През 1915г. в България е първото 
му публично честване.  
 

 
 

22 МАРТ –  ПЪРВА ПРОЛЕТ! 
 

23 - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЕАТЪРА! 
 

25 МАРТ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ (Благовец) 
един от големите пролетни празници. Част 
от Великдeнския празничен цикъл. На този 
ден според Евангелието, Aрхангел Гавраил 
се явява на Дева Мария и й съобщава, че ще 
зачене и роди божия син. Затова празника се 
почита от много майки, тъй като Богородица 
е тяхна закрилница. Свързан е с пролетното 
равноденствие. Старите хора вярват, че на 
Благовец излизат змиите и гущерите, идват 
прелетните птици, мечките се събуждат от 
зимен сън. 

Поверие е, че жените не трябва да 
работят, не се излиза без пари от дома. Щом 
се чуе кукането на кукувицата, вече е 
сигурно, че пролетта е настъпила. В някои 
райони на България този ден се нарича 
„Куковден”. На Благовещение се пробиват за 
първи път ушите на малките момиченца. 

Традиционна  храна за Благовец е 
шарена пита, салата от солена скумрия с 
картофи, сухи чушки пълнени с орехи, 
скумрия по селски, рибник и ябълков щрудел 
с грис. 



 

 

 
(продължение от брой №1) 

 

  В следващите десетилетия в литера-
турата не се случва нищо особено. Повечето 
автори пишат за българското село, а какво 
да се занимаваме с некви селяни? Типичен 
пример е Елин Пелин, който в разказа си „На 
нивата” пише за некви умрели крави 
сивушки.  
 

 
 

Той е автор и на разказа „Андрешко” – за 
един селянин, който се опитва да прецака 
данъчната система. Такова поведение е 
недопустимо, особено по време на валутен 
борд и финансова криза, затова този разказ 
е вреден. Най-запомнящото нещо в тая 
творба е изречението „Андрешко яростно 
шибаше конете в блатото”. 

Подобни по звучене са и творбите на 
един друг селянин – Йордан Йовков (често 
учениците го бъркат с гимнастика Йордан 
Йовчев или с Йордан Йончев - Гъмзата, ама 
така е, децата са претрупани с излишна 
информация, горкичките! За какво им е тоя 
Йовков! Той е написал разказа „По жицата”. 
Нормално е - по негово време не е имало 
уай -фай, целият интернет е минавал по 
жици, егати и изостаналата държава. Обаче 
заглавието е подвеждащо - в разказа за 
съжаление не се говори нищо за инфор-
мационните технологии, ами се разправя за 
някаква бяла лястовица. Някакъв си селянин 
имал болна дъщеря и вместо да я пусне по 
клиничната пътека от здравната каса, той 
хуква да търси бяла лястовица.  

Кви са теа у Българската литература 
казано накратко! 

Резултатите от матурите след 12-и 
клас показват, че с всяка изминала година 
литературата все повече затруднява 
българските ученици. Тя буди у тях един-
ствено стрес и депресия, така че най-добре 
е тотално да я изхвърлим от учебната 
програма. Убедени сме, че това наше пред-

ложение ще бъде посрещнато с възторг от 
родителите на всички ученици. Четенето е 
архаизъм, (дали думата не беше ана-
хронизъм?) модерните хора нямат нужда от 
подобни отживелици и разни там -изми! 
(следва продължение в бр. № 3 ) 
 

   

Из ученически съчинения - анализ на 
„Опълченците на Шипка” Иван Вазов: 
 

 Турците налитат на българите като 
лешояди на мърша. 
 Биха се до последния човек, а 
останалите продължиха боя. 

На бойното поле се раздавали 
виковете и стоновете на мъртавците. 
 Скоро бойното поле се изпълнило с 
трупове, някои били недокоснати, а други 
още дишали. 
 

Из ученически съчинения -анализ на разказа  
„Една българка” Иван Вазов: 
 

 Понеже лодкарят отказал да я 
прекара, баба Илийца измъкнала кола и 
сама се прекарала. 
 Баба Илийца напъна кола… 
 

Откриваме подобни ученически умотворения: 
 

Героите на Елин Пелиновото село 
намирали утеха попивайки си в кръчмата, 
побивайки си жените и в други сиромашки 
радости  

Кирил и Методий са двама братя 
близнаци, единият, от които е кръгъл сирак. 

Алеко чул приближаващия се 
водопад. 

В потурите на бай Ганьо се крие най- 
голямото му богатство. 

Янко музиканта сам си прави 
свирките.  

Бай Марко бил генерален спонсор на 
Априлското въстание. 
 

 
 

   Ако Вазов беше жив, щеше да се обърне 
в гроба. 
 

   Аз не диктувам бързо, вие чувате бавно. 
 

 Изплюй дъвката в кошчето, да не я 
изплюя аз! 
 

   Искам да чувам само тишина ! 
 

   Я всички да млъкнат, да видя кой говори! 
 

  Данчо, моето момче, гледай ме внима-
телно, ако искаш да разбереш поне нещичко 
за маймуните. 
 

   Прекрасно, прекрасно! Седни си – две! 



 

 

 
 

През изминалата седмица проведохме 
АНКЕТА - “НАШИТЕ УЧИТЕЛИ ОТБЛИЗО“ , 
която трябваше да отговори на някои 
въпроси, които живо интересуват голяма 
част от учениците. 

На въпроса как са станали учители,  
повече от половината отговарят, че това е 
тяхна сбъдната мечта, обичат децата или 
продължават професията на родителите си. 
За сметка на това почти всички харесват 
професията си сега и едва 5% са дали 
отрицателен отговор. Почти 50 на 50 е 
мнението им по въпроса забавно ли им е в 
училище. Отново половината от учителите 
споделят, че като деца са били послушни и 
учещи уроците си, както се предполага, но 
останалата половина не скриха, че са 
предпочитали игрите навън – народна топка, 
скачане на ластик, стреляне на фунийки и 
др. За наше успокоение резултатите от 
анкетата разкриха, че и учителите са 
получавали слаби оценки по предметите, по 
които  преподават, но това се отнася за едва 
10 % от тях (и то за преписване, когато са 
предоставяли работата си на свои приятели 
от класа да препишат в час задачите за 
контролно или класно упражнение), на 
останалите не се е случвало никога. Съвсем 
открито им зададохме въпроса дали са 
бягали от часове като ученици и съвсем 
искрено повече от половината отговориха, 
че им се е случвало, но много рядко.  
 С това приключихме с неудобните 
въпроси и продължаваме в сегашно време. 
По въпроса дали днешните ученици са 
по- лоши от учениците през миналите 
години, учителите нямат единодушна 
позиция. Различен е и начинът, по който 
учителите се справят с дисциплината в час, 
но методите се обединяват около писане на 
забележка. 
   А сега и гвоздеят на нашата анкета – 
класация на класовете. Според учителите 
под “добър клас” се разбира знаещи и 
послушни ученици, както и палави но не 
много ученолюбиви, сплотени, мислещи и 
разбиращи деца. Като такива бяха 
определени 5Б и 11А клас. 
 Под “клас - кошмар” учителите разби-
рат – невъзпитани, недисциплинирани, нере-
довни за час и незнаещи ученици. 
Класацията в тази категория води  ЕДИН клас. 
 

 
 

Разбрахме ,че наш чаровен „колега“ и 
поет  от клуб „Млад журналист“ - Виктор 
Петров от 5Б клас се яви през месец 

декември на конкурс за фотомодели в гр. 
Плевен и беше избран от журито да 
продължи в София, но там на втория кастинг 
не му достигнаха само красотата и финеса, 
които излъчва, за да спечели и стане 
фотомодел на месеца във възрастова група 
до 12 години. Конкуренцията беше жестока, 
с две думи казано действаше се, както 
винаги в България на принципа „Шуроба-
джанащина“, ако имаш вуйчо владика, ще 
станеш поп.  
 

 
 

 Класиралите се ученици от СОУ 
”Яворов”, гр. Плевен за учебната 2011 / 2012   
за Областен кръг на олимпиадата по 
История и цивилизация е Михаела Петева 
Тодорова - 12Б клас. 

На олимпиадата по География и 
икономика за Областен кръг отиват: Апостол 
Драгомиров Савов - 8А клас, Габриела Геор-
гиева Минковска - 10А клас, Йоана Ивайлова 
Спасова - 6Б клас и Асена Георгиева Поля-
кова -6Б клас. 

На олимпиадата по Български език и 
литература отново се класира Асена Геор-
гиева Полякова от 6 Б клас. 

 

ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС! 
 

 
 

На общински кръг се класира отбора 
ни по волейбол 11-12 клас - девойки, под 
ръководството на г-жа Поля Замфирова 
завоюваха четвърто място. 
 

 
 

Гордеем се с нашите боксьори  от 
горен курс: Дилян  Василев от 11 А клас, в 
категория до 57 кг. Постиженията му до 
2011г. са: един път вицешампион на 
републиканско и три пъти бронзов медалист 
за „Купата на България“, участвал е с 
шампионите на първенствата и Манол 
Красимиров от 10А клас – шампион на открит 
ринг, градско първенство – София за 2011 и 
два пъти вицешампион на републиканско в 
категория до 63 кг. Това са завоюваните 
награди от двамата младежи. 

Пожелаваме успех и повече късмет 
на всички наши спортисти в предстоящите 
турнири! 

 



 

 

 
 

  Попитали г-жа Христова каква е разли-
ката между руска сватба и руско погребение. 
А моменталния отговор бил: 
– Пияните са с един по-малко 
 

  Пенчо, защо баща ти днес беше в учили-
щето?  
– Госпожата го извика, за да се оплаче от 
поведението ми.                     .  
– И какво стана? Сега вика майка ми, за да 
се оплаче от баща ми. 
 

  Учителят г-н Георгиев към Стефанчо:  
– Утре без родител да не идваш в училище!  
   Стефанчо:  
– А вдругиден кво? Да идвам ли?  
 

 Марселино, как се намира лицето на пира-
мида? 
– Госпожо, по-добре ми пишете двойка. 
Няма да ставам строител! 
 

  Г-н Кръстев проверява домашните и 
казва на Биляна:  
– Просто невероятно, че един човек може да 
направи толкова грешки!  
– Защо един? Заедно с мама, - гордо 
отговаря Биляна. 
 

  Сестро / към мед. сестра в у-щето /, имам 
грип. Какво да правя? 
– Застанете по-далече от мене 
 

  Седи си Ивайло на една пейка с много 
тъжна физиономия. Идва при него Майк и му 
казва:  
– Защо си толкова тъжен? Какво е станало?  
– Седни, ще ти разкажа. Имам проблем.  
Майк сяда.  
– Казвай за проблемацията!  
– Ми-и-и, тва е, че пейката е прясно бояди-
сана с блажна боя! 
 

 
За учениците от 1 до 4 клас! 

 
Открийте разликите! Подсказвач – 25 броя са! 

 
 

 
 

Както вече обявихме в брой №1 на 
”Яворов лист”, продължаваме да Ви запоз-
наваме с кухнята на някои VIP-личности. 

Често забелязваната в последно 
време из плевенските дискотеки фолкдива 
фурия Емилия, попадна на наш репортер, 
бродещ в незнайни доби из гореуказаните 
култови места на града ни. Пред него тя 
сподели за нас любимата си рецепта:  

”Патица на жарава и пилешки гър-
дички със силиконова плънка по димит-
ровградски”  
Продукти за една порция: 1 патица (или 
охладена кокошката „Градус”), 2 пилешки 
гърдички, 700 - 800  кубика френски силикон.  
Начин на приготвяне: Гърдичките се 
измиват, подсушават се и се оглеждат в  
огледалото с думите: „ох, къде съм тръгнала 
и аз с тия  пилешки гърдички?” После леко 
се срязват по дължина  и в тях внимателно 
се вкарва силиконовата плънка. Изчаква се 
гърдичките да втасат и да бухнат добре. 
Добавят се към патицата (кокошката). 
Консумират се топли – топли! Вървят с бяло 
вино в компанията на млад и загадъчен мъж 
с леко провиснал заден джоб.  
 

 

 
 



 

 

  
 

 
 

 
 

1 - Национален конкурс посветен на 
Христо Ботев на тема: "Живеем в земята на 
Ботев” с есе или стихотворение. Творбите не 
трябва да са участвали в други такива изяви. 
Крайният срок за изпращане е 30 април  
2012 г., а адресът е: град Враца  п. код 3000,  
ул. "Читалищна" № 5,  п. к. 89 
Творбите да съдържат трите имена, ЕГН, 
училище, клас, адрес, мобилен телефон, 
име на преподавателя и негов моб. телефон  

За справки телефони 092 624338 П. 
Гушанска;  и 092 626295 Ил. Кръстев. Във 
всяка възрастова група и вид литературна 
творба ще бъдат връчени първи награди, 
десет поощрения, и специална награда от 
Националния дворец на децата - София. 
Заключителният етап и награждаването ще 
се проведат в град Враца на 29 и 30 май 
2012 г. по време на традиционните Ботеви 
празници. Пътните разноски на номинира-
ните ученици ще са за тяхна сметка, а една 
нощувка и дневните се поемат от органи-
заторите.  
 

2 - КОНКУРС за рисунка „НАРИСУВАЙ СЕ 
ВКУСНО!” Крайният срок е до 21.03.2012 г., 
на блоков лист или картон с размер А4, на 
гърба напишете трите си имена и класа. Ще 
има награди,които ще бъдат връчени на 23 
март  на празника  „Ден на таланта”! 

Нарисува:   
Георги Динински от VІБ клас 


