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 Тази година се отбелязва 136 години от 
Освобождението на България от турско робство. 
 На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано е 
подписан мирен договор между Русия и Османската 
империя. С него се слага край на Руско-турската 
освободителна война. 
 Пълномощници от руска страна са граф. 
Н.П.Игнатиев и А.И.Нелидов, а от турска страна - 
Савфет паша и Садулах бей. 
 Чл. 6 -11 се отнасят до България, която е 

създадена като автономно трибунално княжество с християнско правителство и своя 
войска. Границите на княжеството обхващат Северна България (без Северна Добруджа), 
Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и Македония (без Солунската област и 
Халкидическия п-в). По договора България е населена от 4 800 000 човека. 

 Чл. 7 от договора урежда устройството и управлението. Държавата се управлява от 
княз, избран от населението с одобрението на великите сили и Високата порта. 
Парламентът е трябвало да изработи Органически устав (Конституция). Предвижда се и 
временно руско управление за срок от две години, което се осъществява от специален 
императорски комисар. Чл. 8 предвижда да се плаща специален данък на Високата порта. 

 Англия и Австро-Унгария се обявяват против договора. По тяхна инициатива той е 
ревизиран и заменен с Берлинския договор, юли 1878 г. 
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БЪЛГАРИ ! 
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У чениците Желимир и 
Андриан от 11”б“клас, 

които успяха да покажат  
значителни знания по 
г е о г р а ф и я  н а 
Националното състезание 
в Сливен. Въпреки че 
понякога трябва и шанс, и 

по-голяма концентрация, тъй като само 3 т. не достигнаха 
на Желимир да влезе във финалния етап... Но това ще 
бъде и стимул за постигане на по-големи успехи през 

Н а първи март всяка година при нас пристига 
баба Марта. Това е български празник. Тя е 

облечена с червен сукман, забрадена е с червена 
забрадка и е обута с червени чорапи. Сестра е на 
Малък Сечко и Голям Сечко и е много 
непредвидима - ту е усмихната и добра, ту 
намръщена и зла. Затова и времето през този 
месец е променливо – ту топло, ту студено. 

Баба Марта е предвестник на Пролетта и ни 
носи мартенички. Те са направени от бели и 
червени усукани конци. Тя закичва с тях всички – 
и децата, и възрастните, и домашните животни. 
Белият конец символизира дългия живот, а 
червеният – здравето и радостта.  

Този празник е много хубав и аз много го 
обичам. Цялата се окичвам с мартенички. 

Баба ми разказа, че когато била малка, майка и 
връзвала мартенички на всички у тях и казвала: 
„"Да има здраве по хората и добитъка, да раждат 
овошките, да бягат змии и гущери от хората, да 
има сполука..." 

Мартеничките ги носим докато не видим 
лястовичка или щъркел. Тогава всеки сваля своята 
мартеница и я закача на плодно дърво -  цъфнала 
слива, ябълка, праскова или пък на трендафил, за 
да бъдем бели, червени, хубави и здрави хората. 

 
 
 

Честита Баба 
Марта!  

 
 Нека всички бъдем здрави, 
 весели и засмени. 

   Габриела Савова — 1
а 

клас 

Март 2014г./ брой 4 

3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

XVIII УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ “ЧОВЕК – СВЯТ“ 

К онференцията ще се проведе на 21 март 2014 г. /
петък/ от 09,00 часа в СОУ “Епископ Константин 

Преславски” – Бургас  
Организира се от община Бургас, РИО – Бургас и СОУ 

„Епископ Константин Преславски” – град Бургас, 
инициатор и домакин. 

Работата на конференцията ще протече в следните 
направления: 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „Приказки с неочакван 
край” за ученици от IV и V клас. /Учениците довършват 
приказка по избор, като акцентират върху морални 
качества и духовни ценности./. 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – VI, VII клас – Представяне 
проекти на тема: “Опиши своя свят с думите: небе – 
земя – въздух – огън - вода, добро – зло.”  

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – IX – XII клас:  
По избор:  

I. Защита на есета, разкази, разсъждения и др. 
Учениците работят по избор по една от темите:  
„Силата на ума се увеличава от упражненията, а не от 

покоя.“ - Александър Поуп 

„Човек трябва да носи хаос в душата си, за да се роди 
танцуваща звезда.“ - Фридрих Ницше 

„Светът е книга и който не пътува, чете само една и 
съща страница.“ - Аврелий Августин 

II. Изработване на презентация по темата: 
„КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА” 

ПОСЛУЧАЙ 3 МАРТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I “Б” КЛАС НИКОЛ И ЙОРДАН ПИСАХА В 

ТЕТРАДКИТЕ СИ ЗА ЛЕВСКИ 



 ВИПУСК ПЪРВИ КЛАС—ПЪРВИ “А” И ПЪРВИ “Б” КЛАС ЗА ПЪРВИ ПЪТ В 30 ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

К азвам се Стефка 
Богданова и съм класен 

ръководител на 1"А" клас в 
СОУ "Еп. К.Преславски". За 
мен е чест, отговорност и 
удоволствие да работя в 
това училище. Приех това 
предизвикателство с 
ясното съзнание, че няма 
да ми е лесно, но със 
сигурност ще успея да 
реализирам своите 
професионални компетентности. Вложих цялата си енергия в това 
ново начинание и резултатите не закъсняха. 

На състезанието "Аз рисувам" организирано от Съюза на 
българските начални учители през месец ноември 2013г., седем от 
моите ученици се представиха достойно, като двама от тях получиха 
максимален брой точки 50. 

 Константина Найденова  - 50т. Стоян Дидов—50т. 
 Димитър Пелаев - 48т.  Денислава Ганева - 46т. 
 Виктория Дросева - 46т.  Мишел Светланова - 45т. 

 Татяна Стоянова - 45т. 
На състезанието "Аз, природата и светът" проведено през месец 

декември 2013г. шест деца показаха знания и умения, а две от тях 
получиха максимален брой точки: 
 Стоян Дидов - 50т.  Вероника Баева - 50т. 
 Габриела Савова - 47т. Росица Овчарова - 47т. 
 Димитър Пелаев - 45т. Павел Руменов - 42т. 

След второ отлично представяне на състезание организирано от 
Съюза на българските начални учители, Стоян Дидов се класира за 
участие в национален кръг. Освен отличен ученик Стоян е и успешен 
спортист. На национално състезание по карате проведено неотдавна 
в гр. Нови пазар, той се класира на второ място. 

За участие в международен конкурс на тема: "Аз обичам Черно 
море", Виктория Дросева спечели второто място. 

Под ръководството на г-жа Елена Тодорова, учител по 
Изобразително изкуство, моите талантливи ученици получиха 
специалната награда на журито в конкурс организиран от МОЛ 
Галерия Бургас на тема: "Моят град през моите очи". 

През месец декември 2013г.  бе проведен училищен конкурс на 
тема: "Най-добра коледна украса на класна стая". Тук отново се 
представихме блестящо и спечелихме второ място.  

Достойно се представихме на още един училищен конкурс на 
тема: "Моето училище". Всички деца получиха заслужено грамоти.  

За този кратък период в училище моите прекрасни ученици 
показаха много активност, инициативност, борбеност и желание за 
победа. 

Освен че се гордея с успехите на моите ученици, аз съм щастлива, 
защото в лицето на техните родители намирам подкрепа и 
единомислие. От първия учебен ден, когато заедно изработихме 
красиви ранички за децата, които напълнихме с лакомства, до този 
момент, аз разчитам на родителите. Всеки от тях участва на 
благотворителния базар с лакомства или сувенир, а освен това 
събраха средства и закупиха красива картина на художник събиращ 
средства за своето лечение. 

 

ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I „Б”  КЛАС 

У чениците от 
1„Б”  клас, с 

ръководител г-жа 
Галина Костова и 
възпитател г-ца 
Дарина Атанасова 
през I учебен срок 
на 2013/2014 г. 
постигнаха много 
успехи. 

С голямо старание 
те посетиха ЦДГ 
„Брезичка”, където поздравиха бъдещите първокласници с 
настъпващата есен и с Коледа. 

В навечерието на Новогодишните празници учениците от I-
„Б” клас представиха чудесен коледен концерт. Те 
пресъздадоха в стихове традициите и обичаите за Коледа, 
Бъдни вечер, Нова година и Сурваки. 

Тези ученици, които посещават СИП – Родолюбие 
подготвиха трапезата за 
Бъдни вечер с традиционните 
ястия – пита, сърми, боб, 
ошав, пълнени чушки, орехи, 
тиквеник, подпомогнати от по
-възрастните членове на 
семействата си.  
Г-жа Ротарова, майка на Емил 
Гани, нарисува „Бъдник”, 
к о й т о  п р е с ъ з д а д е 
допълнителен уют на вечерта. 
Тези ученици направиха и 
чудесни сурвачки от 
природни материали – 
пуканки, стафиди, чушки, 
сушени сливи. 
На тържеството учениците 
разказаха легендата за Дядо 

Коледа, за Новогодишната елха, изпяха коледарски песни и 
поздравиха всички гости – родители, учители и ръководството 
на училището ни. 

Учениците от I-„Б”  клас участват активно и в състезанията, 
организирани от Съюза на българските начални учители. 

В I кръг „Аз рисувам” Мая Мирославова Стоянова получи 
максималните 50 точки. 

Във II кръг такъв резултат получи Никол Стоилова Георгиева 
в състезанието „Аз, природата и светът”. 

В III кръг – „Аз и 
чистотата” по 50 
точки получиха 
Павел Тодоров 
Йорданов, Живослав 
Георгиев Атанасов, 
Никол Стоилова 
Г е о р г и е в а  и 
Димитър Христов 
Иванов. 

У ч е н и ч к а т а 

Н а 07.02.2014 година в кабинета по изобразително 
изкуство се проведе представителната дейност на 

клуб “Играй и сърфирай безопасно в интернет” под 
мотото “Героят си ти ...”. Петокласниците Калоян, Борис, 
Данаил от 5 “Б” клас и Иван от 5 “А”представиха 8 златни 
правила за безопасен интернет пред първокласниците от 
двата класа. Проведе се дискусия, в която учениците от 1 
клас взеха активно участие, а по късно нарисуваха 
рисунки за Флашко в страната на спамчетата и Флашко 
супергерой. 

ПАРАД НА ЦИФРИТЕ В I “А”КЛАС 

Н а 18.02.2013г. в 
класната стая на 

1"А"клас се проведе 
"Парад на цифрите".  
Гости на празника бяха 
г-н Илиев, директор на 
СОУ "Епископ 
Константин 
Преславски", г-жа 
Петкова и г-жа 
Петрова - главни 
учители в училището, родители и близки на децата. 
Празненството започна с песен за числата.  Малките ученици 
бяха празнично облечени като всяко от тях имаше бадж с 
цифрички и голяма цифра на числото, което представя. Гост на 
празника беше и Математиката, която задаваше интересни 
задачки от събиране и изваждане на числата до десет. По 
време на празничната вечер децата получиха писмо от Дядо 
Коледа с изненада - "Задачки-закачки за първолаци". Те 
показаха много добри знания и умения, като чудесно се 
справиха и с това предизвикателство. 
Малките ученици успешно изиграха и играта "Украси елхата". 
Всяко дете получи задачка, написана на гърба на шаблонче с 
новогодишна картинка, с която решавайки задачата, 
украсяваха и елхата.  

Освен добри 
математици, 
малките 
първокласници се 
проявиха и като 
успешни артисти. 
Много приятно 
изненадаха гостите 
на празника с 
драматизацията 
"Бабината сметка". 
За тази цел децата 
и техните учители 

бяха изработили интересни маски. 
По време на празника децата пяха песни посветени на 
Математиката, на Коледа и Зимата. В края на празника всяко 
дете получи Сертификат, че е изучило числата до десет, 
коледна книжка, писмо от Дядо Коледа и шоколад с календар.  
Директорът на училището поздрави децата за достойното им 
представяне, техните успешни учители и родителите. 

ЗА МОИТЕ УЧЕНИЦИ . . . 

ЕДИН РАЗЛИЧЕН ДЕН ЗА 

БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 

ИНСТАЛАЦИЯ НА ПЪРВОЛКАСНИЦИТЕ  ОТ  СОУ 

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”, 

ПОЛУЧИЛА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО ОТ 

МОЛ “ГАЛЕРИЯ” ГР.БУРГАС 

Михаела Жекова Койчева от I-„Б”  клас получи II място в 
конкурс за рисунка „Аз обичам Черно море”. 

Учениците, които посещават СИП – Изобразително изкуство 
с ръководител г-жа Елена Тодорова получиха специалната 
награда на журито за достойно представяне в конкурса „Моят 
град  през моите очи”. 


