
В този брой: 

  

Среща с Хорхе Букай 3-4 

СОУ “Васил Левски” 

през погледа на 

учениците 

8-9 

Абитуриенти 2011 6-7 

  

  

  

www.sou-elinpelin.com 

 

Юни 2011 

6/19 

Цена: 0,80 лв. 

Телефон: 0725/60236  

E-mail:  
u.strasti@sou-elinpelin.com  

Адрес: гр. Елин Пелин 
бул. “Витоша” № 3 

Отново сме най-добрите! 

На 7 юни 2011г. известният 
аржентински автор Хорхе Букай 

осъществи втората си визита в 

Б ъ л г а р и я . 

Мероприятието,  организирано от 
издателска къща „Хермес“, се 

проведе във Висшия институт по  

архитектура и строителство в гр. 
София.   

Испанската група на СОУ „Васил 

Левски“ гр.  Елин  Пелин с 

ръководител помощник-директора 
на гимназията-Зорница Делчева-

успя да се докосне до културното 

съ би т и е.  У ч ен и ц и т е и м а х а 
възможността да упражнят своите 

знания, слушайки испанска реч, да 

вземат автограф и да се снимат с 
авт ора .  Кат о благ одарн ост, 

учениците от СОУ „Васил Левски“ 

гр. Елин Пелин подариха на Хорхе 

Букай кошница с традиционни за 
страната ни сувенири и картичка, 

адресирана на към автора на 

испански език. 
С лекота можем да кажем, че 

учениците от СОУ „Васил Левски“ 

гр. Елин Пелин отново се наредиха 
сред най- привилигированите от 

цялата страна и защитиха големите 

амбиции на училището. Стр. 3 и 4 

Ученици от СОУ “Васил Левски” гр. Елин 

Пелин се запознаха с Хорхе Букай 

Четвъртокласниците от СОУ 

“Васил Левски” гр. Елин Пелин 

показаха отлични резултати на 

външното оценяване, проведено от 

Министерството на образованието, 

младежта и науката, и заеха първо 

по успех място сред всички 

училища от Софийска област. 

Радостната новина бе   съобщена на 

работна среща, организирана от 

Регионален инспекторат-София 

област, на която присъстваха  

всички директори на училища от 

областта. 

С  в и с оки т е си  р ез у л т а т и , 

малчуганите, доказаха на цяла 

Софийска област, че образованието, 

което дава нашето училище може да 

се оцени с отличен. 

Вижте как четвъртокласниците се 

сбогуваха с Филиала към СОУ 

“Васил Левски” гр. Елин Пелин и се 

отправиха към “голямото” училище.                       
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Стр. 2 СОУ “Васил Левски” 

Сбогом малко училище, здравей нов 
свят... 

Един  мъдрец е казал:  „Към децата трябва да 

се отнасяме така, както опитен градинар се 

грижи за цветята си. Едни се нуждаят от 

много светлина, слънце и вода; други растат 

по-добре на сянка;  трети трябва да сe 

подкастрят, за да се развиват, а четвърти не 

бива да докосваме, за да не умрат.” Нашите 

„градинари” от филиала на СОУ „Васил 

Левски” изпратиха „цветята” си подобаващо. 

На 31.05.2011г. се проведе тържествено  

изпращане на четвъртокласниците. 

Тържеството бе наситено с много и различни 

емоции - смехът от думите за училищния 

живот се смесваше със сълзи в очите от 

предстоящата раздяла. Децата с помощта на 

родителите бяха сътворили хумористични 

стихове за всеки учител, който им е 

преподавал. 

Валерия Матева 

Много музика, танци, песни за родината, 

училището,учителя, приятелството огласиха 

цялото тържество.Изключително вълнуващо, 

като благодарствен поклон пред учителката им- 

г-жа Усева -бе поднесена песента 

„Учителко,целувам ти ръка”.Учениците си 

припомниха красиви моменти от училищния 

им живот през изминалите четири години чрез 

подготвена като изненада презентация. 

Госпожа Усева отправи пожелание към своите 

у ч е н и ц и : 

„Спомените,мили деца, са хубаво нещо, но по-

важни са мечтите. Не се отказвайте от тях, 

защото мечтите са вашите криле. Всеки ден си 

казвайте:”Аз искам и мога!” .  

Не се страхувайте от трудностите, а ги 

побеждавайте. 

Вестник “Училищни Страсти” 

пожелава на бъдещите 

петокласници много успехи и 

им благодари за отличните 

резултати!!! 

Гордеем се с вас!!! 



Стр. 3 СОУ “Васил Левски” 

 След като изненадите приключиха дойде 

ред и на самия писател. В рамките на два 

часа Букай разказва различни истории, чрез 

които говори за свободата, любовта, 

приятелството и разбирателството между 

хората. Букай сподели, че според него 

общото между нашата родина и Испания е, 

че хората са загубили своя оптимизъм и 

това трябва да се промени. Аржентинският 

психотерапевт сподели пред публиката как 

е станал писател . 

Хорхе Букай : „Свободата- възможност да избираш.” 

На 7 юни се състоя дългоочакваната среща 

на световно известния аржентински писател 

Хорхе Букай с неговите читатели. 

За втори път Букай посещава България по 

желание на своите почитатели и по случай 

двайсетгодишния юбилей на издателска 

къща „Хермес“. Срещата се състоя в 

института по архитектура и строителство, 

град  София. Тази година идеята на 

директорите от „Хермес” е да се проведе 

„Маратон с автограф”.  За тази цел освен 

София, Букай ще посети и градовете-

Пловдив, Стара Загора и Бургас. 

Една от изненадите на вечерта беше появата 

на обичаната българска актриса- Татяна 

Лолова. Както винаги с усмивка на лице тя 

поздрави Букай и всички присъстващи. След 

това Лолова прочете предговора на най-

новата книга на известния писател. В 

предговора Букай изказва възхищението си 

към нашата страна и колко е щастлив, че е 

има възможността да я посети отново.  Тъй 

като аржентинският писател най-много 

харесва българската народна музика, 

организаторите на събитието бяха поканили 

три момичета, които изпълниха блестящо две 

народни песни. Момичетата трогнаха 

публиката, а Хорхе остана очарован. 



Стр. 4 СОУ “Васил Левски” 

       Венелина Стоянова 

Кристиана 

Градската библиотека с нова компютърна зала 

Букай разказа за идеята, която му е хрумнала, 

да събере в книга записките си и всички 

съвети, които е давал на пациентите си. Така се 

появява първата му книга „Писма до Клаудия” 

и след нейния голям успех Хорхе продължава 

да пише и до днес. 

В края на вечета Хорхе Букай отговори на 

въпросите на публиката. Един от тях беше 

свързан с насилието в училищеи Букай разкри 

своята гледна точка относно този сериозен 

проблем. Според него родителите са тези, 

които трябва да предотвратяват това като 

обичат и обръщат внимание на своите деца, за 

да не се чувстват те самотни и сами, и да не 

прибягват към  агресията и насилието. 

След като въпросите приключиха Хорхе се 

сбогува с почитателите си, след което всички 

търпеливо изчакаха да вземат автограф от  

През 2009 година библиотеката в Елин Пелин 

кандидатства по програмата „Глобални 

библиотеки“ и беше одобрена още на първия 

етап. Инициативата се провежда вече за трета 

година, а до края на 2011 трябва да бъдат 

подпомогнати над 900 библиотеки в страната. 

Тази програма предоставя техническо 

оборудване- компютри, безплатно обучение за 

библиотекари по информационни и 

комуникационни технологии и инсталиране на 

софтуер, еднакъв за всички новосъздадени  

любимия си писател и лично да се докоснат до 

него. 

Над 1000 човека присъстваха на срещата в 

ВИАС, за да видят и чуят неповторимия Хорхе 

Букай и всички останаха впечатлени! 

Хорхе Букай : „Свободата- възможност да избираш.” 

компютърни зали. Проектът за обновяване на 

библиотеки вече се развива в над 20 страни по 

света, а негов финансов спонсор е фондацията 

на Бил и Мелинда Гейтс. 

В нашия град вече е създадена и оборудвана 

такава компютърна зала, която се намира в 

градката библиотека. Новите компютри могат 

да бъдат използвани напълно безплатно от 

всеки желаещ, а при нужда от помощ да се 

обръщат към главния библиотекар. 

 Добрева 



Стр. 5 СОУ “Васил Левски” 

1 юни-ден за награди, песни и танци 

Мария Владимирова 

„Реших да участвам, защото за мен 

рисуването е един друг свят по-добър и по-

красив. С рисуването аз показвам себе си, 

моето настроение.Идеята на картината ми 

беше много простичка, просто исках да 

накрам, този който я погледне да види едно 

красиво и чисто място-Елин Пелин.“ 

На 1 юни се проведе последният от 

концертите по случай 110 години  от 

създаването на Софийска област, който беше 

открит от кмета на община Елин Пелин- Галя 

Георгиева. В мероприятието взеха участие 

много училища, състави и читалища от 

областта. 

Освен песни и танци, представени от 

участниците, публиката  присъства и на 

връчването на наградите от конкурса за 

стихотворение, есе и рисунка. Както винаги 

нашето училище се представи блестящо . 

Гордостта ни беше рисунката на Джулиана 

Златева от Xб клас, която взе първото място: 

Стихотворението на Димитър Атанасов 

Стефанов от 2 клас взе втора награда, а 

учениците от XIа се класираха на трето място 

с тяхното есе. В следващия брой на вестник 

“Училищни страсти” ще може да прочетете 

есето и стихотворението, които наредиха 

училището ни сред победителите. 

Сред почетните гости на събитието беше 

господин Христо Андреев – началник на 

Регионален инспекторат София – област.   

Господин Андреев връчи част от наградите на 

и подкрепи ансамбъла към читалището в 

Етрополе. 



Стр. 6 СОУ “Васил Левски” 

СОУ “Васил Левски” през погледа на 

учениците 

През  учебната 2011-2012 година в нашето 

училище ще бъдат добавени още 2 

паралелки за кандидатстване след 7-ми клас 

– профил „Технологичен” – ИТ и профил  

„Хуманитарен” – разширено изучаване на 

БЕЛ и история.Освен това към тези 2 

паралелки се добавя интензивно изучаване 

на 4 чужди езика – английски, руски, 

испански и немски. Нововъведенията, които 

влизат в сила от тази есен, ще улеснят 

избора на тазгодишните седмокласници, 

защото всичко, от което се нуждаят, е в 

СОУ” Васил Левски”. Освен 

разнообразните възможности за 

продължаване и развитие на образованието 

нашето училище разполага с най-добрата 

материална база в цялата община. 

Учебните часове в нашето училище никога 

не са били по- интересни! В кабинетите по 

физика и биология всеки един от нас би 

могъл да научи,това което харесва, по 

интересен начин, а в лабораторията по 

химия да се запознае с всички химични 

елементи и съединенията им. 

Училищното ръководство е помислило и за 

хората, които обичат технологията. 

Училището ни разполага с 4 напълно 

оборудвани компютърни зали. 

Спортът винаги е от значение. Ето защо 

нашето училище разполага с физкултурен 

салон, спортна зала и тенискорт, които са 

достъпни за всички, които желаят да 

спортуват. 

Освен за образованието, интересите и спортния 

дух на децата, учениците на  СОУ” Васил Левски” 

могат да намерят решение на своите проблеми, 

говорейки с психолога на училището. Също така 

могат да се консултират с лекаря, зъболекаря и 

логопеда при нужда. 

Когато едно толкова високо квалифицирано 

училище разполага с толкова добра материално-

техническа база, то се грижи за развитието на 

своите ученици и популяризирането им.Ето защо 

нашето училище има изобилие от извънкласни 

дейности. Ако желаете да станете журналист или 

фотограф, заповядайте в училищния вестник. Ако 

компютърът е вашата страст – станете част от  

web екипа на училището. Музиката е всичко за 

вас- заповядайте в радиото ни – СОУ FM. Ако сте 

спортна натура, можете да се включите в 

хореография, акробатика или футбол. Силата е в 

ума ви – заповядайте на шах. 

През годините нашето училище се е развивало и 

днес е едно от най- елитните училища в 

общината. Учениците, които са получили 

образованието си тук, са изключително 

интелигентни млади хора. Материалната база на 

нашето прекрасно училище очаква нови 

талантливи седмокласници и осмокласници, 

които да подпомогнат развитието й. 

Може би тези думи звучат прекрасно, но много 

деца и родители не биха им повярвали?  



Стр.7 СОУ “Васил Левски” 

Може би все още не сте сигурни в своето 

решение къде да продължите обучението си и 

търсите най-добрата възможност за вас? Е, ние, 

учениците от СОУ „Васил Левски“,  Ви 

уверяваме, че нашето училище не отстъпва по 

нищо на елитните гимназии в другите градове. 

Ние направихме своя избор, като предпочетохме 

да учим в това училище, а сега е твой ред! 

За да бъдем обективни, честни и открити, както 

сме научени от нашите учители в СОУ „Васил 

Левски“, Ви предоставяме резултатите от 

анкета, направена сред учениците от 

паралелките-  профил „Технологичен“ с 

разширено изучаване на английски език. Над 40 

момичета и момчета бяха попитани защо са 

избрали да продължат образованието си именно 

в това училище. Мнозинството от ученици, 

които наистина искат да се развиват и да 

постигат отлични резултати, отговорно сподели- 

Цветомира Стилиянова 

и   Кристиана Добрева 
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ха своите доводи за решението си и ни 

накараха да се почувстваме горди, че сме 

избрали точно тази гимназия. СОУ „Васил 

Левски“ е изградило имидж на елитно и 

доказало се училище, предоставящо работа с 

квалифицирани учители. Това мнение на 

анкетираните ученици показва техните 

наблюдения по време на  учебния им процес. 

Те допълват още впечатленията си от 

обучението  в  приятелска среда, 

дисциплината и спокойните, интересни 

часове, които прекарват в училище. 

Така изглежда СОУ „Васил Левски“ през 

погледа на своите ученици! Очакваме с 

нетърпение да узнаем мнението на 

следващите осмокласници през новата 

учебна година! 



Стр. 8 СОУ “Васил Левски” 

На първия си 15ти септември всеки ученик 

знае, че ще настъпи денят, в който за последен 

път ще прекрачи прага на училището си. Този 

ден настъпи и тази година за ученците от 

Випуск 2011. На 24 май те за последен път 

чуха училищния звънец. 

Като специален подарък за абитуриентите 11 

клас подготвиха тържество с много изненади 

п о  с л уч а й  т я х н о т о  и з п р а щ а н е . 

Дванадесетокласниците от своя страна бяха 

ослепителни. С красиви рокли и костюми, 

всеки един от тях пристигна в училище по 

свой оригинален начин „като за последно“. 

Директорът на СОУ „Васил Левски”- г-жа 

Юлия Стефанова поздрави завършващите, 

като им пожела бъдещи успехи и ги изпрати 

както подобава- с погача и мед. Кметът на 

община Елин Пелин -  г-жа Галя Георгиева  

Абитуриентския бал-събитие №1 

за дванадесетокласниците 
също присъстваше на тържеството, за да 

изпрати зрелостниците. 

След напускането от училището Випуск 2011 

отпразнуваха своята бална вечер в Сандански, а 

след това отпътуваха за Гърция. В южната ни 

съседка те прекараха последните си дни заедно 

и се насладиха на незабравима почивка. 

Паралелно с еуфорията около балната вечер, 

абитуриентите се готвеха и за външното 

оценяване. След излизането на резултати стана 

ясно, че зрелостниците са се представили много 

добре. Тук е мястото да похвалим нашата 

съученичка Валентина Андова, която взе двете 

матури с пълен отличен. Браво на Валя!  

За да разберем впечатленията от резултатите и 

трудна ли е била подготовката за матурите, 

разговаряхме с г-жа Магдалена Андреева, която 

подготви учениците за матурата по история.   

Госпожа Андреева сподели специално за 

вестник “Училищни страсти” впечатленията 

си от резултатите от Държавните зрелостни 

изпити: Тази година на държавен зрелостен 

изпит по история и цивилизация се явиха 22 

ученици. Общият успех от проведения изпит е 

Мн.добър 4.77, в рамките на който 9 оценки  

над Отличен 5.50. Отчитам резултатите като 

много добри и като естествен резултат от 

сериозната взаимна работа през тази и миналата 

учебна година. Определено повечето от 

резултатите бяха очаквани. Имах база за 

сравнение с резултатите от двете пробни  
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Спортни новини 

Мария Владимирова   

отборите   на Велинград,  София, Бистрица- 

София  и  Сандански.  До сега именно те  са най

- голямата  изненада  в детско- юношеския 

шампионат  в България. 

Едни от най- добрите са Ивайло Анев, Чудомир 

Димитров, Георги Георгиев, Дени Стойков и 

Ерик Хорхе. 

Всички наши футболисти се подготвят под 

ръководството на г-н Валентин Веселинов. 

На всички пожелаваме още  много такива 

победи и успешна реализация в бъдеще. 

 

След много силно първенство децата на Елин 

Пелин, болшинството от които са ученици в 

нашето училище, успяха да се справят  със 

силните отбори на град  Самоков,  Ботевград  

и  Своге и да завоюват първото място, като се 

класираха на Републиканско първенство. 

Едни от най- добрите  от отбора са Цветомир 

Б о г д а н о в  (  к а п и т а н ) ,  Н и к о л а й  

Ангелов, Йоан Йорданов и други. 

Пожелаваме успех  на младите футболисти . 

В същото време учениците от 11 и 12 клас 

постигнаха невероятен успех  като до този 

момент  са четвърти  в България и 

Малките шестокласници, които влязоха в 

ролята на пожарникари на състезанието „Млад 

огнеборец“, донесоха поредна победа за 

училището ни. Благодарение на огромния хъс 

и желание за победа огнеборците се класираха 

на седмо място, при конкурениця от 13 отбора. 

Дори и силният отбор на Ботевград беше  

победен от нашите ученици. Желаем им още 

победи и в бъдеще първото място да бъде 

тяхно. 

Пореден успех в нашето училище  

Цветомира Стилиянова 

Детският отбор на  „ Левски“ град Елин Пелин – 
шампиони на Софийска област 
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News Gossip Music 

  Beyonce 

.       “Последната година промени живота ми...”- така самата 

певица определя заслужената почивка, която си даде. Бионсе 

остави за кратко на заден план своята успешна кариера, за да 

посвети малко време на семейството си, съпруга си или 

просто, за да направи всички онези неща, за което е мечтала. 

Този период за певицата е нейното ново вдъхновение, сега тя 

черпи идеи от всекидневните и обикновени неща от живота. 

 Всички почитатели видяхме една променена и напълно 

различна Бионсе в последния й клип ’Girls’. Новият проект 

завладя веднага челните места в класацииите и спечели 

симпатии от страна на всички меломани. С нетърпение 

очакваме появата на следващия албум на Бионсе!                                                                           

         MTV Movie Awards 

На 5 юни сцената на MTV Movie Awards отново 

предизвика еуфория, смях и очаквана радост от 

страна на публиката. За поредна година сред 

филмите, “Здрач” е абсолютния фаворит. 

“Затъмнение” беше номиниран в 8 от категориите 

и заслужено спечели 5 от тях.  

Месец юни е, време е за нещо свежо и интригуващо! 

Режисьорът Джейк Касдан ще се опита да привлече 

вниманието ни и да ни задържи в кинозалите, за да 

изгледаме последния му филм. Той от своя страна обещава 

да бъде следващия касов 

хит, защото чуйте имената 

на главните актьори– 

Джъстин Тимбърлейк и 

Камерън Диас. Е, няма да 

издавам повече, изчакайте 

до 24 и сами се насладете 

на премиерата на “Палавата 

класна”. 

Еминем е във “вихъра” на 

своите възможности и 

доказателсто за това са най– 

новите му проекти и техният 

успех. След отличното му 

представяне на Billboard 

awards, където той  

заслужено бе определен като 

изпълнител на годината, 

Еминем продължава да 

радва 

своите 

фенове с 

новината за 

нов албум 

този месец. 

    Джонатан  Того 

Откъде Ви е познато това 

лице?...Точно така!Това е актьорът 

от   криминалния сериал “От 

местопрестъплението: Маями”, по-

известен като Райън Уолф. Тази 

негова роля му донася най-голям 

успех и популярност. За първи път 

Джонатан влиза в актьорския му 

състав по време 

на третия сезон, а 

сега  с интерес 

следим участието 

му в десетия 

с е з о н  н а 

и з к л ю чи т е лно 

успешното шоу! 

Кристиана Добрева 

EMINEM 
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Аделина Ангелова 

                        Лято е! ... 

Все отлагате „влизането във форма" с дежурните извинения, че не разполагате с време, че 

навън е много студено, че нямате настроение да започнете програмата за освежаване на духа 

и  т я л о т о  с и . 

Но кога, ако не сега, когато излизате във ваканция, ще се заемете с трудната, но не и 

непостижима задача„да се стегнете". 

Откъде да започнете?  

Ами естествено от проверка на хранителния ви 

режим и навиците ви на хранене. 

 

Плодовете и зеленчуците са тези, които ще 

ви помогнат 

Сега ги има в изобилие . Толкова примамливи, 

толкова свежи - точно каквато искате да 

станете и вие. Да оставим настрана това, че ще 

свалите и няколко килограма, ако заместите 

сандвича на закуска с резен диня, например.  

Ободряващият ефект от консумацията на 

пресни плодове и зеленчуци е два пъти по- 

силен, тъй като те са важните доставчици на 

витамини и минерали.  

Зеленчуците съдържат между 78 - 90% вода, 

богати са на растителни влакнини. Една вкусна 

салата, приготвена от моркови, домати, целина 

и краставици, е най-добрата рецепта за 

поддържане на косата в блестяща форма. Пък 

и за борбата с бръчките и целулита.  

Пресните плодове са със същите 

характеристики като зеленчуците. Кайсиите и 

прасковите са чудесно средство за „вътрешно" 

омекотяване на кожата. Лимонът ще ви 

предпази от стареене, а портокалите (заради 

високото съдържание на витамин С) ще 

стимулират защитните сили на организма 

(особено ако сте пушачка). Ягодите и ябълките 

пък ще заздравят косата ви и ще й придадат 

блясък, благодарение на голямото количество 

витамин В в тях.  

По-малко цигари и алкохол  

Как може да ви се пуши в тази горещина?  

Представете си само колко  тежък е 

махмурлукът през лятото.  

 

 

Внимавайте с облеклото 

Избягвайте да носите прекалено тесни дрехи, 

защото те затрудняват кръвообращението  

Изборът на обувки също е много важен. 

Краката трябва да се чувстват свободно, за да 

са активни всичките им мускули. Удобните, 

проветриви обувки (с токче максимум 4 - 5 

см) са идеалните за през лятото.  

Гримирайте се по-незабележимо 

За да не увреждате ненужно кожата си, 

използвайте козметични средства, 

приготвени от естествени продукти. 

Гримирайте се по-оскъдно през лятото.Сега е 

моментът да дадете почивка на кожата си от 

тежкия макиаж. Летният грим (върху загара) 

по принцип трябва да е по-незабележим. 

Иначе ефектът от него се превръща в 

дефект.  

Забравете поне през този сезон за кантара! 

Не превръщайте контролирането на 

килограмите в мания.  

Запомнете, че балансираното хранене е най-

сигурният начин да придобиете стройна и 

красива фигура. Но ако сте по-пълничка по 

природа и отслабването трудно ви се удава, 

просто се приемете такава, каквато сте. Не 

позволявайте на натрапчивата мисъл, че сте 

дебела, да помрачи лятната ви отпуска.  
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матури, които правихме с учениците, където 

също се получиха 8 оценки над 5.50. Същите 

тези ученици, които години наред 

демонстрират засилен интерес към историята, 

се представиха добре и на Областния тур на 

олимпиадата по история, всички имаха 

резултат над 65 т., а на Валя Андонова не й 

достигнаха 2 точки, за да се класира за 

Националния кръг. 

Определено изпитвам удовлетворение от 

тазгодишната си работа със зрелостниците и   

искам да използвам трибуната на вестник 

“Училищни Страсти”, за да благодаря на 

повечето от тях за вложеното старание и 

последователност, както и да се извиня на 

останалите випуски, за които често не ми 

оставаше хъс и сили да предлагам още по-

разнообразни ресурси на работа, но предстои и 

техния ред... Желая на зрелостниците да получат 

от живота онова, което са заслужили и весела 

ваканция на всички останали ученици! 

  Ах,  морето … 

Цветомира Стилиянова 

 

 Броени дни остават до края на тази учебна 

година.Както винаги, трескавата подготовка 

за лятната ваканция започва още от началото 

на месец юни. Някои започват да отмятат 

една по 1 книгите от списъка за лятото,а 

други „стягат” багажа за дестинацията,към 

която ще се отправят през лятото. Без 

значение кое от изброените ще предприемете 

първо, ние – екипът на в. „ Училищни 

страсти”, искаме да ви пожелаем една 

прекрасна лятна ваканция, през която ще си 

починете, ще посетите различни  интересни 

места и ще направите още много интересни 

неща,за които да разказвате на вашите 

съученици, когато се срещнете на 15 

септември, заредени с много положителни 

емоции и желание за ползотворна работа в 

училище.  

Весела ваканция!  


