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Свети Николай Чудотворец е роден в Мала Азия 
през 280 година. Умира през 325 година., 
оставяйки след себе си спомена за удивителните 
морски чудотворства при спасяването на моряци и 
кораби по време на катастрофите. 

Смята се, че Св. Никола имал власт над морските 
ветрове и течения. Отредено му било по вода да 
ходи, кораби да води, по морета ветрове да спира. 
Веднъж, когато светецът е бил в открито море, 
уловен от бурята, и поради дупка на дъното, в 
лодката започва да навлиза вода,той бръкнал във 
водата с ръка, извадил един шаран и запушил 
дупката с него. Оттогава шаранът се счита за 
жертвена риба на трапезата в този ден. 

Основно ястие на празника е рибата, като за 
предпочитане е шаранът. 

Българите почитат Св.Николай и като пазител на 
семейството, жилището и добротата. 

 

ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ ИЛИАНА И ЙОАННА ОТ 7”А” КЛАС ПРОВЕДОХА 

АНКЕТА В УЧИЛИЩЕ 

 

Г-н M.ИЛИЕВ – Директор на СОУ ”Константин Преславски”-Бургас  
 На колегите учители пожелавам много здраве, семейно щастие и 
късмет във всяко начинание, а на учениците пожелавам основно здраве, 
защото то е най-важно, щастливи мигове и високи успехи 
Г-жа М. ПАНЧЕВА - пом.директор 
 На всички колеги и прекрасните ни ученици пожелавам здраве, 
топлина, истинска човешка обич, безброй усмивки и щастливи мигове! 
Г-жа Д. СТОЯНОВА - учител по български език и литература 
 На всички преподаватели и ученици пожелавам от сърце една 
весела, мирна и щастлива Коледа! 
Г-жа АТАНАСИЯ ЙОРДАНОВА - преподавател по акт.майсторство към ОДК 
 На целия екип отучители и на Вас,учениците пожелавам мир, 
уважение приятелство и любов. Обичам Ви! Бог да е с Вас! 
Г-н Д. ДОБРЕВ – учител по история и цивилизации 
 Изучавайте постиженията на хората, прилагайте ги и 
продължавайте напред! Много усмивки и игри през Коледните празници! 
Г-н И. КАРАГУТОВ – пеподавател по ФВС 
 Здраве, щастие и любов за всички! 
ИЛИЯНА И ЙОАННА – ученички от 7”а” клас 
 Пожелаваме Ви една невероятна Коледа изпълнена с много 
усмивки, весели мигове, здраве и спокойствие! 
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РАЗВЛЕКАТЕЛНА СТРАНИЦА 

15-септември. Учителката 
към първолаците:  
- Деца, имате ли някакви 
въпроси?  
Иванчо:  
- А ваканцията кога е? 
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Майката на Петърчо се готви 
да отиде до магазина. Преди да 
излезе, се провиква от 
вратата: 
–  Петърчо, ще провериш ли в 
банята колко паста за зъби е 
останала в тубичката? 
След известно време Петърчо 
отговаря: 
– Проверих. Стига точно от 
ваната до шкафа в хола. 

На първи януари две приятелки 
си говорят по телефона: 
- Галя, как изкара Нова година? 
- Ами както обикновено – в 
леглото… 
- И много народ ли се събрахте?  

Скъпи дядо Коледа! 
Само едно нещо искам за Коледа 
– списъка ти с момичета, 
които са били лоши тази 
година…  

ВИЦОВЕ 

 Здравейте, Тийнчета! 

Новта рубрика  „ТИЙН  ВЪПРОСЧЕТА“ от нашия любим 
вестник, очаква вашите въпроси! 

Тъй като този брой е за месец  декември, т.е. месеца , в 
който се отбелязва 01.12.- Световния ден за борба с ХИВ/
СПИН, ще отговорим на вашите въпроси, свързани тази 
пандемия. 

1.Кой причинява СПИН? 
СПИН се причинява от човешки имунодефицитен вирус, 

наречен  ХИВ. 
2.Как се предава ХИВ вируса? 
-По кръвен път /чрез общи игли, поставяне на татуси или 

пиърсинги в нелицензирани студия, ползване на общи 
бръснарски ножчета или четки за зъби/; 

-По полов път / ако не е обезопасен/; 
-По вертикален път , т.е.  от майка на бебе / повреме на 

самата бременност, по време на раждането или при 
кърмене; 

3.Как не можем да се заразим? 
ЗАПОМНЕТЕ! Не можем да се заразим: 
- От целувка; 
- От прегръдка; 
- При разговор и ръкостискане; 
- Ако ползваме общ басейн, общо бельо или хавлия; 
- Ако спим в едно легло  и ползваме една тоалетна; 
- При ухапване от насекомо /комар,кърлеж/; 
4.Как можем да се предпазим от СПИН? 
Само и единствено с ПРЕЗЕРВАТИВ! 

Христо Желев 10 “в” клас 

Декември 2012г./ брой 2 



ГОРЕЩИ НОВИНИ 

ТАЛАНТЛИВАТА ВЕРОНИКА ПОЛУЧИ 

ГРАМОТА ОТ КМЕТА НА БУРГАС 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ В 

НАВЕЧЕРИЕТО НА НИКУЛДЕН 

Грамотата е връчена за прекрасните 
графики на гр. Бургас, които ще участват 
на национален конкурс 

М ястото, на което живеем е важно за всеки един от 
нас. Градът не е само място, то е място, където 

всеки човек израства и преминава през различни стадии в 
живота си. 

За мен Бургас е градът на мечтите, изпълнен с 
позитивност и истински хора, които знаят как да живеят и 
да се наслаждават на живота. Градът, който е дарил 
народа и България с много таланти като певци, 
музиканти, художници, писатели и много други личности, 
които са израснали в него. 

Това място е приказно.Бургас се простира на 

черноморието, което го прави един от най – желаните 
градове за живеене. Макар и голям той е оставил своята 
история във времето, за която се говори и до днес. Градът 

на мечтите е изграден от прекрасни културни сгради 
както и големи и обширни жилища. Осигурени са много 
места за отдих и почивка като паркове и градини, в които 

децата да играят  и да изпълват своето детство с радост и 
усмивки. В тези паркове хората могат да се отпуснат, да 
се отърват от стреса, да се отдадат на почивка сред 
зеленината и красивата природа. 

През всеки един сезон градът е приказен. През зимата 
дърветата са покрити със сняг, около които са окачени 
красиви и шарени коледни лампички. Това придава 

коледно настроение на всички хора и градът засиява.  
През пролетта дърветата се разлистват, птиците, 

кацнали на тях пеят своите сладкопойни песни. По 
улиците обикалят хора, които се наслаждават на хубавото 
време и на прекрасния морски град. 

През лятото градът е най – оживен. Това е сезонът, в 
който всичко се променя, променя се дори и настроението 

на хората. През този топъл сезон в Бургас се организират 
много концерти и други събития, който събират на едно 
място много туристи и хора от цяла България, идващи да 
им се насладят. 

Самата природа през този сезон е различна и свежа. 
Дърветата са изпълнени с яркозелени цветове, а 

градините с разцъфнали и шарени цветя, които сияят 
пронизвани от слънцето, озарявайки града. Но да не 
забравяме и най – важното от цялата красота на града, 
която всъщност е морето. Морето със своите нюанси на 
синьото, което грабва окото на хората и ги карат да се 
чувстват свободни и щастливи. Морските вълни, които се 
разливат по крайбрежието и с бясна сила се разбиват в 

камъните. Морето, което шуми тихо, чувайки се само 

детските гласчета на малки деца, които бягат по 
златистия и топъл пясък, изпълнени с усмивки и 
позитивно настроение. Други, които строят своите 
пясъчни фигури и замъци, направени от богатото им 
въображение. Ето тези малки и незначителни за повечето 
хора неща придават тази приказна обстановка. Всички 

тези сезони придават на града различен пейзаж и 
настроение.  

Бургас – един прекрасен морски град, събрал в себе си 
красота, история, природа, море, както и живеещите в 
него хора с различни характери и представи. Градът на 
фестивала на пясъчните фигури, градът на рибата, на 

чайките, гларусите и градът на морето. Тук можеш да 
изживееш мечтите си и да бъдеш свободен в този чуден 
град – градът край Морето.  

Щ астлив съм от факта че съм роден в Бургас – градът 
на талантите, криещ  в себе си романтика, даряващ 

ми чувството за свобода и желание за сбъдване на 
мечтите. Преди 14 години съм направил първите си 

стъпки край студените води на Черно море.Обичам да 
заравям пръсти в ситния, златист пясък на бургаския 
плаж. Никъде другаде крясъкът на чайките не е същият 
както в Бургас, а ароматът на цъфналият люляк в 
морската градина не ухае така прекрасно. 

Не бих могъл да опиша морето с една дума, но това дори 
не е и нужно, защото ние всички го усещаме по начина, 

по който го разбираме.Знам, че имам прекрасния шанс да 
раста край него. Ето защо то винаги ще има място там, 
където крия спомените и мечтите си. 

С моя роден град ме свързват десетки приятелства.Те ми 
носят щастие и цветност, зареждат ме с енергия и 
сигурност. Не мога да си представя животът без хората, 

които обичам и на които мога да разчитам. С помощта на 
семейството си се научих как да преследвам  мечтите си и 
да ги браня и осъществявам. 

Обаянието на Бургас не се свързва само с морето, а така 
също и с богатство, културно историческо наследство, 
което с право ни дава основание да се гордиея че съм се 
родил и живея в този красив град.В Бургас се раждат 

писатели, поети и драматурзи като Недялко Йорданов, 
Петя Дубарова, Елин Рахнев; артисти като Нейчо Попов, 
Апостол Карамитев; художници като Георги Баев; 
композитори като Стефан Диомов; кино-режисьори като 
Георги Дюлгеров и т.н. 

В нашя град също така има и добри училища и 
университети, спортни зали, търговски центрове, удобни 

детски площадки и 
градини, музеи, театри, 
забележителна Морска 
градина а също и 
църкви, чийто най-ярък 
представител е храм 

паметникът “Св.Св. 
Кирил и Методий”. 
Но всичко това е просто 

фасада – в лицето 

което виждат тези, 

които не са прекарали 

достатъчно време тук. 

Защото Бургас не е 

просто едно море, един 

паметник, едно знание. 

Бургас е нещо много 

повече според мен като 

хората, които го 

населяват. Жан Жак Русо 

е казал: “Съвременните 

хора не знаят, че къщите 

правят селището, но гражданите правят града”. Ние 

бургазлиите сме хора, приветстващи новото време, новото 

мислене и промените. Но моето сърце винаги оставя място 

за топлината и обичта, която ми дава воят град: Бургас  - 

градът край морето. 

БУРГАС – ГРАДЪТ КРАЙ МОРЕТО 

Димо Димитров Неделчев 10”в”кл.    Десислава Станимирова Димова 10”в”кл. 
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Н а 14.11.2012 г. в Културен център „Морско 
казино” Бургас се проведе Националното 

състезание по английски език „ДАРБИ-2012”. Във 
него взе участие и отбор от СОУ „К.Преславски” – 
Бургас. Техни конкуренти бяха ученици от 
Търговската гимназия, Гимназията за романски 
езици „Г. С. Раковски” и ПМГ „Акад. Н.Обрешков”, 
СОУ „Х. 
Ботев” в 
Айтос и 
Гимназията 
за чужди 
езици „В. 
Карагьозов” 
в Ямбол. 

В 
оспорвана 
конкуренция 
тимът ни в 
състав Иван Неделчев – 12А клас, Петя Илиева – 
12”б” клас, Левон Холасян и Димитър 
Карафезлиев от 11”а” клас завоюваха 4-то място.  

СВ. НИКОЛАЕВСКИ ПРАВОСЛАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЧЕТЕНИЯ 

В  следобедните часове на 3 декември 2012 година в 
зала "Петя Дубарова" на "Морско казино" в Бургас 

се проведоха Единадесетите Св. Николаевски 
православни образователни четения.  

Пред многобройна публика основните участници в 
четенията и тази година представиха анализа на своята 
събирателска работа по време на Православно-
краеведската ученическа експедиция "Стоилово 2012 
г.", проведена в първите дни на месец септември. В 
своите научни съобщения младите православни 
краеведи се спряха на различни аспекти от 
православния и семейния бит на стоиловци, сведения 
за които бяха събрали в своята теренна събирателска 
дейност.  
Разработките си представиха и Ивелина Енчева и 

Димитър Карафезлиев от СОУ "К. Преславски" 

С едмицата от 26 ноември до 01 декември беше 
посветена на 01.12 - Международния ден за 

борба със СПИН. Ученици от различни класове 
изготвиха тематични  табла  и постери  и подредиха 
ежегодната изложба, разположена на втория етаж. 
Валентин  Стоев, Дойчин Стаматов, Радостин Генчев и 
Стефан Балев от 9а клас бяха нашите достойни 
представители на дискусията за СПИН и за 
толерантното отношение, което трябва да имаме  към 
болните от  СПИН, която беше организирана от 
Община Бургас на 30.11.12г. 

УЧЕНИЦИ ОТ 7 КЛАС С ПРЕСТИЖНОТО 2 МАСТО НА 

РЕГ. КОНФЕРЕНЦИЯ В РАЗГРАД 

Н а 9 ноември екип от VII – a клас /в състав Габриела 
Стратиева, Зорница Лазарова, Ирина Ганчева и Ралица 

Керемедчиева/ взе участие с презентация в регионалната 
конференция “Природата-извор на живот” посветена на 25 
години ОУ “И. С. Тургенев” – Разград. 

Пътуването бе много вълнуващо. Минахме през много 
живописни места. Посетихме природната забележителност 
“Мадарски конник”, в близост до гр. Мадара. 

В училището ни посрещнаха много гостоприемно. 
Разгледахме изложбата, от природни материали. При 
представянето на презентацията се представихме много 
добре и заехме второ място. Получихме сертификати за 
участие, стенен часовник, който поставихме в класната стая и 

Атанас Стамболиев  

Вероника Вълчева  

от 7”б” клас 

АТАНАС СТАМБОЛИЕВ ОТ 7 “Б”КЛАС ЗАВОЮВА 1 

МЯСТО ПО МАТЕМАТИКА  

в регионалното състезание "Св. Николaй Чудотворец"- гр. 
Бургас Атанас и неговата учителка по математика Нели 
Николова ще получиха отличията си на 06.12. 2012 в 
актовата зала на ОУ "Братя Миладинови"  


