
трябва да е всяка една 
учебна сграда в 
днешно време. Имаше  
възможност и самите 
учители да разгърнат 
своя потенциал, за да 
бъдат техните деца 
можещи и с интерес 
към науката. Надявам 
се, че сме били на 
правилната посока и  
тази учебна година И 
крайните учебни 
резултати, които ще 
отчетем след броени 
дни, ще го докажат. 

Г-н Балъкчиев, 
приключи още eдна 
учебна година. Каква е 
равносметката за ная? 
Може да се каже, че е 
поредната учебна година 
от календара, но 
завършваща успешно. 

Ако се върнем малко 
назад във времето, 
когато имахме 
възможността и се 
отделихме от 
предишното си учебно 
място, което поделяхме 
с ППМГ „Гео Милев”, и 
дойдохме тук, в тази 
сграда, ние успяхме да 
разгърнем себе си и да 
покажем какви са 
възможностите на 4-то 
ОУ „Кирил Христов”. 
Първо трябваше и 
модернизирахме, за да 
бъде таква, каквато 

Господин Балъкчиев: Приключи една чудесна учебна година, много съм доволен 

Старозагорският Митрополит Киприян 
даде ауденция на кирилхристовци 

На 19 април учениците от 
ОУ "Кирил Христов" 
изучаващи СИП Религия /
група 4г клас/ бяха гости на 
Негово 
Високопреосвещенство 
Старозагорския 
Митрополит Киприан. 
Срещата беше интересна 
и децата с много вълнение 
разказаха наученото от тях 

за един от най- големите 
християнски празници, 
Възкресение Христово. 
Митрополит Киприян ги 
поздрави и ги изненада с 
вкусни великденски 
лакомства и подаръци. 
Като истински християни 
те му благодариха със 
своята молитва. 

Издание на клуб “Медии” при ОУ “Кирил Христов”; 
Година I, брой  2 

 

В броя: 

Дългогодишният 
учител Димитрина 

Мирчева: Избрах най-
добрата професия 

 

Да помогнем на децата в 
битката им за доброто 

 

  

  

  

  

  

Скъпи ученици, колеги, 
 

Приключи една 
динамична, изпълнена с 
труд, препятствия, но 

и радост от многото 
постижения учебна 
година. Благодаря на 

всички, които работиха, 
за да я направят 

такава! 
 

Весела ваканция! 
 

Господин Балъкчиев 
Директор на 4 ОУ 
“Кирил Христов” 

 

 

И с таз пламтяща, 
ненаситна, луда душа 
широк за мен бе тоя 
свят… 

Кирил Христов 

ОУ "Кирил 
Христов" е 
първото в 

старозагорска 
област, което 

въведе 
интерактивно 

обучение 

Злато за училището 
ни донесоха еколозите  

Спортът учи на 
доброта и 

здраве 

И с таз пламтяща, ненаситна, 
луда душа, широк за мен бе тоя 
свят...                       Кирил ХристовИздание на клуб “Медии” при ОУ “Кирил Христов”                           Година I, брой 2

 • Г-н Балъкчиев, 
приключи още eдна 
учебна година. Как-
ва е равносметката за 
ная?

Може да се каже, че 
е поредната учебна го-

Господин 
Балъкчиев: 

дина от календара, но 
завършваща успешно. 
Ако се върнем малко на-
зад във времето, кога-
то имахме възможност-
та и се отделихме от 
предишното си учебно 
място, което поделях-
ме с ППМГ „Гео Милев”, 
и дойдохме тук, в тази 
сграда, ние успяхме да 
разгърнем себе си и да 
покажем какви са въз-
можностите на 4-то ОУ 
„Кирил Христов”. Пър-
во трябваше и модер-
низирахме, за да бъде 

таква, каквато трябва 
да е всяка една учебна 
сграда в днешно време. 
Имаше  възможност и 
самите учители да раз-
гърнат своя потенциал, 
за да бъдат техните 
деца можещи и с инте-
рес към науката. Надя-
вам се, че сме били на 
правилната посока и  
тази учебна година. И 
крайните учебни резул-
тати, които ще отчетем 
след броени дни, ще го 
докажат.

На стр. 2

Приключи една чудесна учебна
      година, много съм доволен

На 19 април учениците от ОУ “Кирил Христов” 
изучаващи СИП “Религия”/група 4г клас/ бяха гости 
на Негово Високопреосвещенство Старозагорския 
Митрополит Киприан. Срещата беше интересна и 
децата с много вълнение разказаха наученото от 
тях за един от най- големите християнски празни-
ци, Възкресение Христово. Митрополит Киприян 
ги поздрави и ги изненада с вкусни великденски 
лакомства и подаръци. Като истински християни 
те му благодариха със своята молитва.

Виктория Колева

Злато за училището ни 
донесоха еколозите

Старозагорският Митрополит Киприян 
даде ауденция на кирилхристовци

 

 

 

 

 

 

Скъпи ученици, 
колеги,

Приключи една 
динамична, изпъл-
нена с труд, препят-
ствия, но и радост от 
многото постижения, 
учебна година. Благо-
даря на всички, които 
работиха, за да я на-
правят такава!

Весела ваканция!

Господин Балъкчиев
Директор на 4 ОУ
“Кирил Христов

 Дългогодишни-
ят учител Димитрина 
Мирчева: Избрах най-
добрата професия

 Да помогнем на 
децата в битката им 
за доброто

 Биоразнообра-
зието стана пъстър 
празник

 Децата от клуб 
"Медии" участваха в 
новинарски блок

 Третокласници 
номинираха любими 
книжки

 Златен медал от 
"Таралеж"

 ОУ "Кирил Хри-
стов" е първото в 
Старозагорска об-
ласт, което въведе 
интерактивно обуче-
ние

ОУ “Кирил 
Христов” е първото 

в Старозагорска 
област, 

което въведе 
интерактивно 

обучение

Седмокласникът с черен 
колан, Даниел Ладжев:

Спортът учи на доброта 
и здраве                   стр. 7

стр.
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Господин 
Балъкчиев: 

Приключи една чудесна учебна
година, много съм доволен

 • През месеците в 4-то ОУ 
„Кирил Христов” се случиха 
много неща. Кои определяте 
като най-значими?

Много постижения на наши-
те ученици ме радват. Още при 
първото си участие, ученици-
те от четвърти клас постигна-
ха много добра успеваемост на 
Националното състезание “Та-
ралеж”, организирано от Асоци-
ацията за европейско образова-
ние и култура. Училищният ни 
хор стана лауреат на фестивала 
в град Клисура, където сме тра-
диционни участници. Отборът ни 
по футбол е областен първенец 
в турнира на „Coca cola”. Много 
добри резултати показахме и в 
олимпиадите по химия, матема-
тика, български език. Имаме и 
успехи по история-представител 
на нашето училище беше номи-
ниран за наградите „Млада За-
гора”. За първи път, една много 
малка ученичка-едва в 1 клас, 
зае първо място в конкурса за 
рисунка в Кърджали. Това рад-
ва не само мен, а и учителите, и 
родителите. Успехите на деца-
та са знак, че училището рабо-
ти добре. Децата от формация 
„Мажоретен състав”, както и клу-
бовете по проекта „Моят час”, по 
който тази година работим, по-
казват голям интерес и присъст-
вие на учениците ни. Смятам, че 
усилията ни си струват. На 25 
март, децата изучаващи религя 
от нашето училище се предста-
виха на състезанието в Бургас. И 
спечелиха първо, второ и трето 
място. За Великден бяха пока-
нени от Негово Високопреосве-
щенство Старозагорският Мит-
рополит Киприян, който ги прие 
и разговаря с тях.

• Седмокласниците си тръг-
ват, но идват бъдещите първо-

лаци. С колко паралелки първи 
клас ще започнете наесен?

С новите изисквания приехме 
стратегия и трябва да я спазва-
ме. В годините броят на паралел-
ките в първи клас беше по-голям 
от обичайното. Така стана и тази 
година. Поради големия интерес 
към нашето училище, община 
Стара Загора ни даде предписа-
ние за още една паралелка пър-
ви клас. Така, че ще започнем 
наесен с 5 паралелки.

• Какви приоритети си по-
ставяте да осъществите в бъ-
деще?

Ако трябва да погледнем към 
бъдещето, трябва да се обърнем 
към миналото. Идвайки в новата 
сграда, ние реновирахме всич-
ки кабинет с нова мебелировка, 
техника. Сега на учителите им 
предстои квалификация, за да 
могат да преподават по нов, мо-
дерен начин, който отговаря на 
днешните условия и изисквания 
на технологичното ни време. ОУ 
„Кирил Христов” кандидатства 
и за формация иновативно учи-
лище и сме одобрени. Ние има-
ме отлична връзка с Тракийския 
университет, където учат много 
млади педагози. Училището ни 
работи по европейски проект 
“Студентски практики” и при нас 
се обучават студенти от Вели-
котърновския и Тракойския уни-
верситет. Така нашите ученици 
се докосват до новото. Педаго-
диката може да е малко консер-
вативна като наука, но в никакъв 
случай не стои на едно място. 
Тя се актуализира и трябва това 
познание да бъде сред подра-
стващите. Колкото по-интересно 
преподават учителите-толкова 
по-интересен ще бъде един уче-
бен час.

 Екип клуб “Медии”

Достойно 
отбелязахме празника си

 
Богата програма от събития бе 

подготвило, от 20-ти до 24март, 
в чест на патронния си празник, 
едно от най-предпочитаните учи-
лища в Стара Загора - 4-то ОУ 
„Кирил Христов”. Тържестевено-
то отбелязване на годишнината 
на патрона -бележитият староза-
горски поет Кирил Христов запо-
чна с ежегодния конкурс „Христи-
на Бюлекова”, в който ученици 
от ОУ „Георги Райчев” и кирил-
христовци показаха своите уме-
ния в изобразителното изкуство 
на тема „Пролет”. На 22 март, по 
повод „Денят на отворени вра-
ти”, децата от „Кирил Христов” 
пуснаха двадесет и два балона 
с цветовете на българския три-
кольор-бяло, зелено и червено. 
Първокласниците от 1-ви „г” клас 
пък, посрещнаха детски групи от 
66-та ЦДГ, за да запознаят бъ-
дещите ученици какво се случва 
в първи клас, малко по-късно те 
станаха свидетели на драмати-
зацията на приказката от Валери 
Петров “Лунна стая”. За любите-
лите на спорта бяха организира-
ни турнири по народна топка с 
ОУ „Самара” и много други със-
тезания.

Заключителният празничен 
концерт на 22 март в Младежки 
дом беше връхната точка на тър-
жествата, които станаха тради-
ция за училището и приятелите 
му.  

Милица Георгиева

Биоразнообразиeтo стана пъстър празник
С открит урок кирилхристовци отбелязаха Све-

товния ден на биоразнообразието-22 май. Какво 
е биоразнообразие и защо е важно биоразноо-
бразието, разказа увлекателно на децата г-жа 
Кирковска, превръщайки открития урок в пъстър 
и забавен празник. Учениците  от своя страна по-
казаха впечатлителна любов към природата. Те 
отговаряха смело и компетентно на поставените 
въпроси като истински бъдещи природозащитни-
ци и получиха за знанията си награди в края на 
урока. 

Пламена Русинова



3потомци

 В истинско телевизионно предава-
не, сред камери, микрофони и водещ, 
се завъртяха на 26 май децата от клуб 
“Медии” с ръководител Розалина Кара-
малакова. Малките репортери разбра-
ха каква е работата на телевизионните 
журналисти, оператори и водещи. Те 
направиха своята голяма крачка и да-
доха истинско интервю за избора си на 
извънкласна форма на обучение, което 
беше излъчено във  вечерния новинар-
ски блок на ТВ Стара Загора. През ме-
сеците, малките журналисти посетиха 
Радио “Стара Загора”, и се срещнаха 
с големите журналисти, които им по-
казаха как  се прави радиопредаване. 
По време на обучението децата имаха 
много срещи и взеха интересни интер-
вюта, направиха чудесни репортажи.

Деница Иванова

 Месец преди на кажат „Стоп” 
на първи клас и да преминат в 
редицата на по-големите, мал-
човците от 1 „А” клас, с препо-
давател г-жа Катя Георгиева 
– главен учител в училището, 
проведоха в конферентната 
зала на Основно училище „Ки-
рил Христов” открит мултимеди-
ен интерактивен урок по музика. 
Гости на изявата бяха директорът  

ОтКрит урОК на ПървОЛаците ПреДиЗвиКа МнОгО уСМивКи

Злато за училището ни 
донесоха еколозите

С два златни медала се 
завърнаха шестокласниците 
Александър Атанасов и Ва-
сил Кръстанов от XXVI Меж-
дународен екологичен фо-
рум “Сребърна, 2017” - град 
Силистра. Той се проведе в 
първите дни на слънчевия 
юни и донесе много усмив-
ки и радост за участниците 
от 4ОУ „Кирил Христов” и 
техните ръководители – г-н 
Балъкчиев, г-жа Венета 
Кирковска и г-жа Екатерина 
Йовчева. Малките еколю-
бители с голямо желание 
се впуснаха във финалната 
надпревара, в която бяха 
допуснати само осем отбо-
ра в първа възрастова гру-
па V-VIII клас. В два дни те 

Господин Балъкчиев и двете зам. 
директорки– г-жа Йотова и г-жа 
Манджукова, учители, ученици 
и четиридесет студенти от Тра-
кийски университет – гр. Стара 
Загора. Урокът беше представен 
с подробна информация и богат 
снимков материал на достъпен 
език за първолаците. Откритият 
урок завърши с много усмивки!

Десислава Любенова

Децата От КЛуБ “МеДии” учаСтваха
 в нОвинарСКи БЛОК

показаха блестящи знания 
на тема „Разделно събира-
не на отпадъци в училище. 
Да превърнем отпадъците 
в нещо красиво” и направ-
ление „Човекът и неговата 
жизнена среда” и пребориха 
всички конкуренти. Момче-
тата нито за миг не се поко-
лебаха, спокойно и уверено 
показаха наученото по този 
проект. Класираните инди-
видуални участници на XXVI 
Международен екологичен 
форум “Сребърна, 2017” - 
град Силистра ще могат да 
кандидатстват за целого-
дишни стипендии по Програ-
мата за закрила на децата с 
изявени дарби.

Виктория Колева
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За втора поредна година уче-
ниците от III "г" клас на ОУ “Ки-
рил Христов“, с класен ръководи-
тел г-жа Мима Бойчева получиха 
своите грамоти за почетно жури 
в Националната годишна награ-
да „Бисерче вълшeбно“ 2017г. 
за най-добра книга, избрана от 
самите деца. От януари до ап-
рил децата се запознаха с но-
минираните заглавия, прочетоха 
някои от книгите и гласуваха за 
тях. „Активните бисерчета” от III 
"г" са бъдещи читатели с мнение 
и дадоха своите гласове за кни-
гите: „Малката Голяма Божана", 

 Г-жо Мирчева, вие имате вече 40 
години работа с ученици. С какво 
ще запомни те тази  нелека 
творческа кариера? 
Като се обърна назад във времето-
наистина са страшно много години 
работа с ученици. А учителската 
професия никак не е лека. Тя изисква 
много неща -не само добър 
професионализъм, а и индивидуален 
подход, да бъдеш психолог и учител 
едновремемно. Да съумееш да бъдеш 
учител във много поприща. То е един 
дълъг, всеотдаен и многолик процес, в 
който учител и ученик се опознават, 
преминават през множество 
трудности и изпитания, за да могат в 
момента, когато се разделят, да се 
гледат с обич и благодарност. 
Как избрахте да станете учител? 
Аз кандидатствах икономика в 
Свищов. Но пътуването, градът не ми 
харесаха. И заявих, че няма да уча 
там. В Стара Загора имаше Институт 
за начална педагогика. И така стана. 
Когато завърших, ме разпределиха в 
Кърджали, където имаше доста 

колеги.  Много съм горда и 
благодарна за доверието и това, че 
ми помогнаха да обикна професията 
си. 
Има ли моменти, които са Ви 
радвали и ще помните дълго, и 
кои са те? 
Много съм се радвала, когато 
учениците са ме изненадвали със 
своята честност, справедливост и 
уникалност, оставяйки ми наистина 
незабравими моменти. Няма да 
забравя случая с една ученичка, за 
която не стигна комплект в края на 
училищното тържество в 1-ви клас. 
Когато се засуетихме, за да 
разберем защо-оказа се, че е дете от 
друг клас, погрешно влезнало при 
моите деца. Но ние някак си 
намерихме и за нея комплект. На 
другия ден директорът ме извика и 
ми каза, че това дете трябва да бъде 
записано в моя клас, защото не 
искало да учи другаде. Сега е майка 
на две деца, добър учител. 
А кога Ви е било най-трудно? 
Няма огън без дим, както знаете. 
Така и няма само слънчеви неща. 
Имала съм и много трудности-
например, когато трябваше да се 
справим с проблема и агресията на 
един ученик. И тогава, заедно с 
родителите, решихме, работихме и 
се получи най-доброто решение за 
ученика. 
Следите ли развитието на вашите 
ученици и какво се случва с тях, 
след като отидат в горни класове? 
За тези 40 години много мои ученици 
се реализираха в живота успешно. 
Прекрасно е да ги срещам. Веднъж  
влизам в час и виждам, че ръцете на 
всички ученици са изрисувани с 
автограф. Оказа се, че мой пораснал 

вече ученик, който е в 5-ти клас – 
Антонио, се е подписал по ръцете 
им. Този Антонио, наскоро имаше 
интервю по BTV с него, учи дизайн в 
Англия, и още тогава е имал 
планове да бъде известен и да дава 
автографи. 
Какво бихте променили, ако 
имате възможност, в нашето 
образование? 
Модерното училище е това, което е 
в момента - с навлизащите нови 
технологии. Те помагат много на 
учителя при преподаването на 
учебния материал и правят уроците 
забавни пък, за децата. Аз бих 
препоръчала да има таблети, 
учебното съдържание да бъде по-
достъпно за усвояване за децата. 
Това би донесло по -голяма 
грамотност. А те работят много. 
Още в 1-ви клас научават основни 
правила за правопис и пунктоация. 
Наскоро една майка на пораснал 
мой ученик, които е в 9-ти клас 
вече, ми сподели, че каквото е 
научил синът и в началния етап-
това е останало трайно като знание 
за него. Мога спокойно да кажа, че 
моите ученици са грамотни. 
Какво ще пожелаете накрая? 
Пожелавам на всички ученици да са 
здрави най-вече. Все така да си 
изпълняват задълженията. Защото 
това е тяхната работа в момента -
да внимават и да си пишат 
домашните. Рано или късно ще 
бъдат оценени. И да не измерват 
всичко в цифри. Много по-важно е 
да имаш знания. 

Виктория Колева; Гебриела 
Николова 

Дългогодишният учител Димитрина Мирчева: Избрах най-
добрата професия 
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Третокласници номинираха любими книжки 

За втора поредна година учениците от III г клас на ОУ “Кирил Христов“, с 
класен ръководител г-жа Мима Бойчева получиха своите грамоти за 
почетно жури в Националната годишна награда „Бисерче вълшeбно“ 
2017г. за най-добра книга, избрана от самите деца. От януари до април 
децата се запознаха с номинираните заглавия, прочетоха някои от 
книгите и гласуваха за тях. „Активните бисерчета” от III г са бъдещи 
читатели с мнение и дадоха своите гласове за книгите: „Малката Голяма 

Божана, когато времето спря“, защото разбраха, че когато са заедно и са задружни, всичко което ще им 
се случва е само добро. „Малкият Никола. Балонът и други неиздавани истории”, защото се посмяха от 
сърце на веселите и интересни случки. „Питанки”, заради въпросите, които обичат да задават и 
любознателността на героя от книжката, на когото подражават. Учениците горещо препоръчиха 
любимите си  книги на всички четящи, любознателни и умни деца!                                   Никол Николова 

• Г-жо Мирчева, вие имате 
вече 40 години работа с учени-
ци. С какво ще запомните тази 
нелека творческа кариера?

Като се обърна назад във вре-
мето-наистина са страшно много 
години работа с ученици. А учи-
телската професия никак не е 
лека. Тя изисква много неща-не 
само добър професионализъм, а и 
индивидуален подход, да бъдеш 
психолог и учител едновременно. 
Да съумееш да бъдеш учител във 
много поприща. То е един дълъг, 
всеотдаен и многолик процес, в 
който учител и ученик се опозна-
ват, преминават през множество 
трудности и изпитания, за да мо-
гат в момента, когато се разделят, 
да се гледат с обич и благодар-
ност.

• Как избрахте да станете 
учител?

Аз кандидатствах икономика 
в Свищов. Но пътуването, градът 
не ми харесаха. И заявих, че няма 
да уча там. В Стара Загора имаше 
Институт за начална педагогика. 
И така стана. Когато завърших, ме 
разпределиха в Кърджали, къде-
то имаше доста колеги. Много съм 

Избрах най-добрата професия
Дългогодишният учител Димитрина Мирчева: 

горда и благодарна за доверието 
и това, че ми помогнаха да обикна 
професията си.

• Има ли моменти, които са 
Ви радвали и ще помните дъл-
го, и кои са те?

Много съм се радвала, когато 
учениците са ме изненадвали със 
своята честност, справедливост и 
уникалност, оставяйки ми наисти-
на незабравими моменти. Няма да 
забравя случая с една ученичка, 
за която не стигна комплект в края 
на училищното тържество в 1-ви 
клас. Когато се засуетихме, за да 
разберем защо-оказа се, че е дете 
от друг клас, погрешно влезнало 
при моите деца. Но ние някак си 
намерихме и за нея комплект. На 
другия ден директорът ме извика 
и ми каза, че това дете трябва да 
бъде записано в моя клас, защото 
не искало да учи другаде. Сега е 
майка на две деца, добър учител.

• А кога Ви е било най-труд-
но?

Няма огън без дим, както зна-
ете. Така и няма само слънчеви 
неща. Имала съм и много труднос-
ти-например, когато трябваше да 
се справим с проблема и агресията 
на един ученик. И тогава, заедно с 
родителите, решихме, работихме 
и се получи най-доброто решение 
за ученика.

• Следите ли развитието на 
вашите ученици и какво се случ-
ва с тях, след като отидат в гор-
ни класове?

За тези 40 години много мои 
ученици се реализираха в живота 
успешно. Прекрасно е да ги сре-
щам. Веднъж  влизам в час и виж-
дам, че ръцете на всички ученици 

са изрисувани с автограф. Оказа 
се, че мой пораснал вече ученик, 
който е в 5-ти клас – Антонио, се 
е подписал по ръцете им. Този Ан-
тонио, наскоро имаше интервю по 
BTV с него, учи дизайн в Англия, и 
още тогава е имал планове да бъде 
известен и да дава автографи.

• Какво бихте променили, ако 
имате възможност, в нашето об-
разование?

Модерното училище е това, ко-
ето е в момента - с навлизащите 
нови технологии. Те помагат много 
на учителя при преподаването на 
учебния материал и правят уро-
ците забавни пък, за децата. Аз 
бих препоръчала да има таблети, 
учебното съдържание да бъде по-
достъпно за усвояване за децата. 
Това би донесло по-голяма гра-
мотност. А те работят много. Още 
в 1-ви клас научават основни пра-
вила за правопис и пунктоация. 
Наскоро една майка на пораснал 
мой ученик, които е в 9-ти клас 
вече, ми сподели, че каквото е на-
учил синът и в началния етап-това 
е останало трайно като знание за 
него. Мога спокойно да кажа, че 
моите ученици са грамотни.

• Какво ще пожелаете на-
края?

Пожелавам на всички ученици 
да са здрави най-вече. Все така 
да си изпълняват задълженията. 
Защото това е тяхната работа в 
момента - да внимават и да си пи-
шат домашните. Рано или късно 
ще бъдат оценени. И да не измер-
ват всичко в цифри. Много по-ва-
жно е да имаш знания.

Виктория Колева
Гебриела Николова

третокласници 
номинираха любими 

книжки

"Когато времето спря“, защото 
разбраха, че когато са заедно 
и са задружни, всичко което ще 
им се случва е само добро. „Мал-
кият Никола". "Балонът и други 
неиздавани истории”, защото се 
посмяха от сърце на веселите 
и интересни случки. „Питанки”, 
заради въпросите, които обичат 
да задават и любознателността 
на героя от книжката, на когото 
подражават. Учениците горещо 
препоръчиха любимите си  книги 
на всички четящи, любознател-
ни и умни деца!

Никол Николова



5потомци

Обичам сутрин край морето
да седна с книжка на брега,
да гледам жадно так където
се сплитат радост и тъга.

Да слушам думите, вълните
и музика от палав бриз...
Паслания да търся скрити
във шепота на всеки лист...

Словата български да вдишвам
в едно със изгрев и вода...
В живота като пясък искам
да сторя аз добра следа!...

Миглена Петкова Петкова-4г клас
Класен р-тел :цонка Янкова

Нашата азбука 

Желание 
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Обичам сутрин край морето 
да седна с книжка на брега, 
да гледам жадно там където 
се сплитат радост и тъга. 

 

Да слушам думите, вълните 
и музика от палав бриз... 
Послания да търся скрити 
във шепота на всеки лист... 

Словата български да вдишвам 
в едно със изгрев и вода... 
В живота като пясък искам 
да сторя аз добра следа!... 

Миглена Петкова Петкова-4г клас 
Класен р-тел: Цонка Янкова 

Н а й -
големият 
празник в 
п ъ р в и 
клас е 
Празникът на буквите. На 7 април 
първокласниците смело заявиха пред себе 
си и пред родителите си: ”Ние вече сме 
грамотни”. В карая на учебната година те са 
изучили всички букви от буквара - ключът 
към широките простори на доброто и красотата. Ограмотяването на 
първокласниците е повод за гордост и за техните учители, които заедно с 
тях изричаха първите думички, държаха неуверените детски ръчички - г-жа 
Катя Георгиева и г-жа Нина Талаянова. Важна част от процеса бяха и 
родителите, които подкрепяха своите деца и съдействаха на учителите им. 
На тържеството присъстваха учители, родители, гости и ръководството на 
училището. 

Дебора Михайлова 

“Ние вече сме 
грамотни” 

На 23 април с учениците от 1”в” 
клас и техните учители, г-жа 
Анна Христова и г-жа Биляна 
Иванова проведоха урок по 
екологично възпитание на 
п р а к т и к а .  Т е  п о к а з а х а 
обединението към една обща 
цел - залесяване на 100 
дръвчета, включвайки се в 
играта "Хиляди дървета за 
децата на България".  В 
инициативата с желание се 
присъединиха и  техните 
родители.         Мариса Гогова 

Ученици залесяваха 
дървета 

Златен медал от “Таралеж” 

През учебната 2016 -2017г. 
учениците от 1-4 клас активно 
участваха в Националното 
с ъ с т е з а н и е  " Т а р а л е ж ” , 
организирано от Асоциацията за 
европейско образование и 
култура. Те се включиха и в двата 
тура  и  постигнаха много 
максимални резултати и в седемте модула. Златен медал 
"Таралеж" и грамота "Отличник" завоюваха Мария Георгиева 
Дончева- 1"а" клас, Мариела Пламенова Пенчева -1"а" клас, 
Мартин Петров Петров-3"а"клас, Магдалена Стефанова Илчева-
3"в"клас, Добромир Добрев Иванов-3"г"клас, Виктория Георгиева 
Иванова-3"г"клас, Кристияна Емилиянова Христозова-3"е"клас и 
Калоян Станимиров Станев-3"е"клас. Наградите им бяха 
тържествено връчени в края на май от директора на Основно 
училище "Кирил Христов".      Преслава Борисова 

Буквите са нещо свято 
знаем ли ги можем да четем. 
Тъй както знанията са необятни като ято 
без буквите не можем да растем. 
Създадена от Кирил и Методий 
с лишения и много труд, 
азбуката наша в тъмнината 
свети като истински изумруд. 
Пазете, българи, безценното богатство- 
направило то силен българския род 
и цялото славянско братство 
Върви напред, напред и все напред! 

Лъчезар Динев Стоянов-4 г клас  
Класен р-тел :Цонка Янкова 

Нашата азбука 

Желание 
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Обичам сутрин край морето 
да седна с книжка на брега, 
да гледам жадно там където 
се сплитат радост и тъга. 

 

Да слушам думите, вълните 
и музика от палав бриз... 
Послания да търся скрити 
във шепота на всеки лист... 

Словата български да вдишвам 
в едно със изгрев и вода... 
В живота като пясък искам 
да сторя аз добра следа!... 

Миглена Петкова Петкова-4г клас 
Класен р-тел: Цонка Янкова 

Н а й -
големият 
празник в 
п ъ р в и 
клас е 
Празникът на буквите. На 7 април 
първокласниците смело заявиха пред себе 
си и пред родителите си: ”Ние вече сме 
грамотни”. В карая на учебната година те са 
изучили всички букви от буквара - ключът 
към широките простори на доброто и красотата. Ограмотяването на 
първокласниците е повод за гордост и за техните учители, които заедно с 
тях изричаха първите думички, държаха неуверените детски ръчички - г-жа 
Катя Георгиева и г-жа Нина Талаянова. Важна част от процеса бяха и 
родителите, които подкрепяха своите деца и съдействаха на учителите им. 
На тържеството присъстваха учители, родители, гости и ръководството на 
училището. 

Дебора Михайлова 

“Ние вече сме 
грамотни” 

На 23 април с учениците от 1”в” 
клас и техните учители, г-жа 
Анна Христова и г-жа Биляна 
Иванова проведоха урок по 
екологично възпитание на 
п р а к т и к а .  Т е  п о к а з а х а 
обединението към една обща 
цел - залесяване на 100 
дръвчета, включвайки се в 
играта "Хиляди дървета за 
децата на България".  В 
инициативата с желание се 
присъединиха и  техните 
родители.         Мариса Гогова 

Ученици залесяваха 
дървета 

Златен медал от “Таралеж” 

През учебната 2016 -2017г. 
учениците от 1-4 клас активно 
участваха в Националното 
с ъ с т е з а н и е  " Т а р а л е ж ” , 
организирано от Асоциацията за 
европейско образование и 
култура. Те се включиха и в двата 
тура  и  постигнаха много 
максимални резултати и в седемте модула. Златен медал 
"Таралеж" и грамота "Отличник" завоюваха Мария Георгиева 
Дончева- 1"а" клас, Мариела Пламенова Пенчева -1"а" клас, 
Мартин Петров Петров-3"а"клас, Магдалена Стефанова Илчева-
3"в"клас, Добромир Добрев Иванов-3"г"клас, Виктория Георгиева 
Иванова-3"г"клас, Кристияна Емилиянова Христозова-3"е"клас и 
Калоян Станимиров Станев-3"е"клас. Наградите им бяха 
тържествено връчени в края на май от директора на Основно 
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Буквите са нещо свято 
знаем ли ги можем да четем. 
Тъй както знанията са необятни като ято 
без буквите не можем да растем. 
Създадена от Кирил и Методий 
с лишения и много труд, 
азбуката наша в тъмнината 
свети като истински изумруд. 
Пазете, българи, безценното богатство- 
направило то силен българския род 
и цялото славянско братство 
Върви напред, напред и все напред! 

Лъчезар Динев Стоянов-4 г клас  
Класен р-тел :Цонка Янкова 
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смело заявиха пред себе си и 
пред родителите си: ”Ние вече 
сме грамотни”. В карая на учеб-
ната година те са изучили всич-
ки букви от буквара - ключът към 
широките простори на доброто 
и красотата. Ограмотяването на 
първокласниците е повод за гор-
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заедно с тях изричаха първите 
думички, държаха неуверените 
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Обичам сутрин край морето 
да седна с книжка на брега, 
да гледам жадно там където 
се сплитат радост и тъга. 

 

Да слушам думите, вълните 
и музика от палав бриз... 
Послания да търся скрити 
във шепота на всеки лист... 

Словата български да вдишвам 
в едно със изгрев и вода... 
В живота като пясък искам 
да сторя аз добра следа!... 
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Класен р-тел: Цонка Янкова 
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“Ние вече сме 
грамотни” 
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цел - залесяване на 100 
дръвчета, включвайки се в 
играта "Хиляди дървета за 
децата на България".  В 
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родителите, които подкрепяха 
своите деца и съдействаха на 
учителите им. На тържеството 
присъстваха учители, родители, 
гости и ръководството на учили-
щето.

Дебора Михайлова

Ученици залесяваха 
дървета

През учебната 2016-2017г. 
учениците от 1-4 клас активно 
участваха в Националното със-
тезание “Таралеж”, организи-
рано от Асоциацията за евро-
пейско образование и култура. 
Те се включиха и в двата тура 
и постигнаха много максимални 
резултати и в седемте модула. 
Златен медал “Таралеж” и грамо-
та “Отличник” завоюваха Мария 
Георгиева Дончева - 1 ”а” клас, 
Мариела Пламенова Пенчева - 1 
”а” клас, Мартин Петров Петров 
- 3 ”а” клас, Магдалена Стефа-
нова Илчева - 3 ”в” клас, Добро-
мир Добрев Иванов - 3 ”г” клас, 
Виктория Георгиева Иванова - 3 

Златен медал от “Таралеж”

”г" клас, Кристияна Емилиянова 
Христозова - 3 ”е” клас и Калоян 
Станимиров Станев - 3 ”е” клас. 
Наградите им бяха тържествено 
връчени в края на май от дирек-
тора на Основно училище “Кирил 
Христов”.

Преслава Борисова

На 23 април с уче-
ниците от 1”в” клас 
и техните учители, 
г-жа Анна Христова 
и г-жа Биляна Ива-

нова проведоха урок 
по екологично възпи-
тание на практика. Те 
показаха обединение-
то към една обща цел 
- залесяване на 100 
дръвчета, включвайки 
се в играта “Хиляди 
дървета за децата на 
България”. В инициа-
тивата с желание се 
присъединиха и техни-
те родители.

Мариса Гогова



Оу “Кирил христов” е първото в Старозагорска 
област, което въведе интерактивно обучение
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”Дивата природа около 
нас” запозна децата с 
изчезващите видове
В края на март учениците от 

3 „г” клас с класен ръководител, 
г-жа Мима Бойчева взеха участие 
в мероприятие посветено на Деня 
на птиците в РБ „З. Княжески”. Съ-
битието се проведе в рамките на 
проект „Дивата природа около нас: 
опознай и защити“, финансиран от 
фондация „Глобални библиотеки 
– България“. Акцент на срещата 
бяха едни от най-редките птици 
в природата на България – лешо-
ядите. В игри и забавни работил-
нички екипът на проект „Светло 
бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 
NAT/BG/649 запозна децата с ра-
ботата си в защита на лешоядите 
у нас, а специални презентации 
им показаха как това се случва в 
действителност! Представител на 
„Зелени балкани” показа на малчу-
ганите и други застрашени птици 
като царски орел, белошипа вет-
рушка, обикновен мишелов и бял 
щъркел.

Женя Александрова

На 29 март 2017 г. в ОУ “Ки-
рил Христов” се проведе работна 
среща на тема: “Интерактивност 
в училищното образование”. Тя 
бе инициирана и организирана от 
директора на нашето училище 
Господин Балъкчиев и от Калин 
Киров, управител на “Кейсием” 
ЕООД - българска компания за 
ИКТ в образователната среда. 
Присъстваха директори от облас-
тта, деканът на Педагогическия 
факултет в Тракийския универ-
ситет, проф. Петър Петров, зам.
кмета по образование на Община 
Стара Загора, Иванка Сотирова, 
представители на Регионалния 
инспекторат по образование. На 
атрактивния 65-инчов LED touch 
екран в конферентната зала учи-
тели и ученици представиха идеи 
за използване на интерактивност 
в обучението. Господин Недялков 
демонстрира възможностите за 
работа с електронен учебник по 
английски език пред платформа-
та Mozabook.  Преподавателят по 
български език и литература, г-н 
Мочев представи урок по българ-

ски език, създаден с инструмен-
тариума на Mozabook. Г-н Киров 
направи резюмиран преглед на ос-
новните презентационни и творче-
ски възможности, които софтуерът 
предлага. Акцентът в изложение-
то на управителя на “Кейсием” бе 
върху новите предизвикателства 
и богатата вариативност, откри-
ващи се пред преподавателите с 
навлизането на интерактивността 
в образователния процес. В края 
на срещата се проведе и импрови-
зирана, но изключително полезна 
дискусия относно използването на 
ИКТ в съвременното училище. 

Вяра Илчева

• Отец Живко Желев, наско-
ро в 4 ОУ „Кирил Христов” беше 
открит кабинет по религия. Как 
извоювахте тази придобивка и 
какво целите с нея?

Когато дойдох в 4 ОУ „Кирил 
Христов”, кабинентът беше налице. 
С много старание от всички се пре-
образува в сегашния му вид, който 
е продиктуван от нуждата на де-
цата да бъдат въведени в тяхната 
стая, където спокойно да изучават 
предмета религия, да задават въ-
просите, които ги вълнуват. И да 
получават отговорите им.

• В днешното сложно време 
има ли място религията? И какво 
очаквате да се случи в съзнани-
ето на подрастващите, след като 
я изучават?

Очаквам с изуването на пред-
мета религия да се покаже, че има 
сериозната идея да бъде обърнато 
внимание на нравственото израст-

семейството. Децата трябва да 
растат с вниманието, обичта на ро-
дителите си, за да нямат сериозни 
проблеми в училище. Надявам се, 
след години това, което сега четем 
като мрачна статистика в медиите, 
да се обърне и да се види ползата 
от това възпитание към доброто.

• Добри ли са днешните деца 
и какво не ни достига, за да изва-
дим ценното от тях?

Децата са и преди, и сега, и в 
бъдеще добри.  Времената, както 
на нас ни се струва, че са различ-
ни, всъщност са близки. Ако в една 
епоха има смутове, то в друга няма, 
но има други морални проблеми. 
Имало е време, когато духовно-
то е било гонено. И липсата му на 
няколко поколения личи. Когато 
започнем да обръщаме история-
та назад вероятно ще си казваме 
- Да, онова време, когато имаше 
агресия- и при възрастните, и при 

децата. Надявам се да бъде в ми-
нало време.

• Наскоро бяхте приети от Не-
гововисокопреосвещенство Ста-
розагорския Митрополит Кипри-
ян. Какво си говорихте?

Беше много вълнуваща среща, 
защото учениците беха много то-
пло посрещнати от него. Чувстваха 
се непринудено. Въпреки високия 
му сан, той им помогна да се по-
чувстват близки, да си поговорят 
с него. Да го поздравят с Възкре-
сението Христово. Говорихме си за 
ученическите вълнения, работите, 
които съпътстват живота на малки-
те деца.

• Какви идеи имате за в бъде-
ще?

Надявам се, че тези деца, на 
които им предстои да престъпят 
прага на училището, ще бъдат по-
ощрени  да бъдат част от групата 
на изучаващите религия. А роди-
телите им да не влизат в рамки на 
мислене, че това е предмет, който 
обременява децата им. Тук никой 
няма за цел да ги направи религи-
озни.  Основното занятие на пред-
мета “Религия” е да се занимава с 
тяхното духовно израстване. Да ги 
укрепи в битката за доброто.

Екип “Медии”

Да помогнем на децата в битката им за доброто
Отец Живко Желев: 

ване на децата. 
Духовното раз-
витие е много ва-
жно. Чрез него, 
по-късно, уче-
ниците намират 
своята морална 
среда. Много 
важно също е 

Оу “Кирил христов” е първото в Старозагорска 
област, което въведе интерактивно обучение
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Седмокласникът с черен колан, 
Даниел Ладжев: 

Спортът учи на 
доброта и здраве
Как реши да се занимаваш с та-

екуон-до?
Занимавам се с таекуон-до, което е 

олимпийска версия, още когато бях в 
първи клас. Реших да се запиша, защо-
то исках да тренирам някакъв спорт и 
то взе, че ми хареса. Започнах да ходя 
по турнири и да получавам медали още 
при децата. И продължих с таекуон-до-
то, а то ми се отплаща сега.
Какви турнири те чакат сега?
Предстоят ми много силни турнири. 

Аз съм във втора възрастова група-ка-
дети /12-14г/. Тя е по-сериозна от де-
цата. Когато през 2015г влязох в тази 
група, турнирите станаха от клас G1, ко-
ето дава точки за класиране в световно 
или европейско състезание.  През 2015г 
се класирах за първото си европейско 
състезание и спечелих първо място в 
Молдова. Класирах се и за първенство-
то във Франция, но във втория си мач не 
успях да вляза в медалите. След това 
станах балкански шампион. 2016 годи-
на също участвах в доста трудни със-
тезания-Гърция – опън, Словения-опън, 
и това ме класира за европейското в 
Румъния, където станах втори. Тази го-
дина имам участие в София, Словения, 
Сърбия. Сега най-вероятно ще участвам 
в световното в Египет и европейското в 
Унгария.
Напоследък агресията сред уче-

ниците расте. Към какво те провоки-
ра твоят спорт, който е за защита, 
но и за нападение? И по-силен ли се 
чувстваш от другите?

Таекуон-дото не учи по никакъв на-
чин на агресия. А и аз не съм агресивен 
човек, не съм и по-различен от другите. 
Все пак, това е спорт. Аз не тренирам, 
за да отида и да се бия, тренирам за ус-
пехи и удоволствие. 
Защо да спортуват децата, спо-

ред теб? 
Спортът може да научи децата да 

са добри, защото спортът е хубав. Чрез 
него се доразвиват и хармонизират от-
ношенията в семейството, приятелите. 
Дава ти здраве, топлина. В моя спорт 
има морал-
ни принци-
пи, които те 
научават и 
помагат и 
занапред в 
живота.

Мартин 
Иванов

По повод дните 
на патрона на ОУ 
“Кирил Христов” 
Стара Загора, фут-
болният отбор на 
домакините изигра 
мач срещу тима на 
ОУ “Св. св. Кирил и 
Методий” гр. Кър-
джали. Срещата се 
превърна в празник 

Призьорите на 4-то ОУ “Кирил Христов”
Милица Весели-

нова Георгиева от 6 
"г" клас спечели зла-
тен медал и купа за 
отличното си пред-
ставяне в Нацио-
налното състезание 
“Моята родина”. И 
бе номинирана за 
награда ”Млада За-
гора

На 28-29 ап-
рил се проведе 
12 международен 
турнир по худо-
жествена гим-
настика “Фея под 
липите”. Елена 
Петрова от 6 "г" 
клас се класира 
трета в многобоя, 
трета на топка и 
пета на без уред. 

Трето място за биатлонистите ни
На 22 април 2017 г.  се про-

веде състезание по бадмингтон 
от Национална верига “Млади 
таланти” - гр. Гълъбово. Алек-
сандра Анатолиева Алексан-
дрова, ученичка от VI “в” клас в 
Основно училище “Кирил Хри-
стов”, се класира на трето място 
в дисциплина - двойки момиче-
та под 15 г.

Футболен празник по повод патрона на 
училището зарадва всички

Дъжд от призове от Държавния 
шампионат по бадмингтон

От 31 март до 2 
април 2017 г. в гр. 
Хасково се проведе 
Държавният личен 
шампионат по бад-
минтон за юноши 
и девойки до 15 г. 
Надпреварата се 
състоя в спортна 
зала “Спартак” – гр. 
Хасково, а в шам-
пионата участваха 
160 състезатели от 
страната. Възпита-
никът на Основно 

училище „Кирил 
Христов” – гр. Стара 
Загора - Стивън Ни-
колаев стана 
Републикански 
шампион на 
двойки с Евге-
ни Панев от гр. 
Хасково. Той 
зае второто 
място на сме-
сени двойки с 
Михаела Чепи-
шева от Пър-
вомай и трето 

място в категори-
ята до 15 години в 
сингъл двубоите. 

за учители, уче-
ници и родители 
и затвърди стана-
лите традиционни 
приятелски отно-
шения между две-
те учебни заведе-
ния. Свидетели на 
футболния двубой 
бяха директорът 
на ОУ “Кирил Хри-

стов” - Господин 
Балъкчиев, зелена-
та легенда Петко 
Петков и двамата 
треньори - бившият 
състезател на “Бе-
рое” и “Арда”, Иван 
Тончев и учителят 
и треньор с лиценз 
UEFA A, Митко Ко-
цинов. След дву-
боя бяха отличени 
с грамоти най-мла-
дите и перспек-
тивни състезатели 
- представители 
на отборите на ОУ 
“Кирил Христов” гр. 
Стара Загора и ОУ 
“Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Кър-
джали 



 че ще се справят успешно. 
Отборът по бадмингтон 
също е призьор -взе 
второто място. 
Коя победа определяте 
като най-трудна и най-
заслужена? 
В срещите по бадмингтон 
индивидуално, Стивън 
Н и к о л а е в ,  к о й т о  е 
републикански шампион се 
представи на много високо 
ниво. Нашият състезател 
от 7 „г „ клас успя да 
победи в една много 
оспорвана надпревара. 
Това беше най-тежката 
победа по бадмингтон. 
Футболният финал също 
беше много труден, тъй 
к а т о  о с н о в н и я т  н и 
съперник, отборът на 1-во 
ОУ, беше много силен със 
силна амбиция за победа. 
Но в живота децата трябва 
да знаят, че е така. Ще 
има и победи, и загуби, 
което не трябва да ги 
обезсърчава. 
С настъпването на 
лято то  и  ля тна та 
в а к а н ц и я  к а к в и 
препоръки за спортуване 
бихте дали на децата? 
Аз виждам, че в моите 

часове учениците бързат 
да влязат, идват с голямо 
желание. Да се надяваме, 
че лятото, когато имат 
повече свободно време, 
ще спортуват повече. Дали 
ще бъде на море или 
планина, сред природата  
е  н а й - п о л е з н о  з а 
развитието им в тази 
хрехка възраст. 

Г-н Коцинов, какво е 
н а с т р о е н и е т о  и 
равносметката в края 
на учебната година? 
Разбира се, позитивно. 
В нашето училище има 
много паралелки, които 
водя в часовете по 
физичеко възпитание и 
спорт,  но  всички 
ученици играха активно 
в моите часове. През 
г о д и н а т а  б я х а 
създадени отбори по 
футбол, момчета 5-7-ми 
клас и бадмингтон, 
момичета и момчета 5-7 
клас, които предствиха 
у ч и л и щ е т о  н а 
областното и окръжното 
п ъ рв е н с тв о  м н о г о 
д о б р е .  В 
учебновъзпитателната 
дейност, всички ученици 
са изпитани за срочна и 
годишна оценка и 
успехът им е отличен.  
Доволен ли сте от 
спортните резултати 
на възпитаниците си? 
Д о в о л е н  с ъ м . 
Състезателната ни 
дейност също донесе 
много успехи на децата 
от нашето училище.  
Отборът по футбол и 

тази година игра на 
финал на Ученическите 
игри на Стара Загора. 
Имахме участие и 
спечелихме и купата на 
Coca cola. Нашите 
момчета ще предствят 
област Стара Загора на 
Р е п у б л и к а н с к о т о 
първенство. Там ще 
играят със силни отбори
-  София,  Бургас , 
Пловдив, но съм уверен, 

 

"Купата на COCA-COLA 2017" 
е наша 

Т р е т о 
място по 
п ъ т н а 
безопасност 
с п е ч е л и 
отборът ни 
 
В началото на 
април се проведе 
общински кръг на 
т р а д и ц и о н н а т а 
викторина по Безопасност на движението по пътищата, 
организирана от Община Стара Загора. Участваха отбори от 
11 училища в града. Учениците от ОУ "Кирил Христов" се 
представиха достойно и заеха почетното III място. Всички 
участници в отбора си обещаха да участват във викторината и 
догодина, борейки се за още по-високо класиране.  

Футболният отбор на ОУ "Кирил Христов"- Стара 
Загора, възрастова група 12-14 години, спечели "Купата 
на COCA-COLA 2017", зона Стара Загора, побеждавайки 
на финала връстниците си от ОУ "Васил Левски"- 
Чирпан с 1:0. Възпитаниците на Митко Коцинов ще 
играят на финалния етап на турнира от 9-ти до 11-ти юни 
в Русе.  

Екипът на 
вестник 

“Потомци” ви 
пожелава 

весела 
ваканция, 

Вестник “Потомци” е издание на клуб “Медии” по 
проект “Моят час” с ръководител Розалина 

Карамалакова 
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второто място. 
Коя победа определяте 
като най-трудна и най-
заслужена? 
В срещите по бадмингтон 
индивидуално, Стивън 
Н и к о л а е в ,  к о й т о  е 
републикански шампион се 
представи на много високо 
ниво. Нашият състезател 
от 7 „г „ клас успя да 
победи в една много 
оспорвана надпревара. 
Това беше най-тежката 
победа по бадмингтон. 
Футболният финал също 
беше много труден, тъй 
к а т о  о с н о в н и я т  н и 
съперник, отборът на 1-во 
ОУ, беше много силен със 
силна амбиция за победа. 
Но в живота децата трябва 
да знаят, че е така. Ще 
има и победи, и загуби, 
което не трябва да ги 
обезсърчава. 
С настъпването на 
лято то  и  ля тна та 
в а к а н ц и я  к а к в и 
препоръки за спортуване 
бихте дали на децата? 
Аз виждам, че в моите 

часове учениците бързат 
да влязат, идват с голямо 
желание. Да се надяваме, 
че лятото, когато имат 
повече свободно време, 
ще спортуват повече. Дали 
ще бъде на море или 
планина, сред природата  
е  н а й - п о л е з н о  з а 
развитието им в тази 
хрехка възраст. 

Г-н Коцинов, какво е 
н а с т р о е н и е т о  и 
равносметката в края 
на учебната година? 
Разбира се, позитивно. 
В нашето училище има 
много паралелки, които 
водя в часовете по 
физичеко възпитание и 
спорт,  но  всички 
ученици играха активно 
в моите часове. През 
г о д и н а т а  б я х а 
създадени отбори по 
футбол, момчета 5-7-ми 
клас и бадмингтон, 
момичета и момчета 5-7 
клас, които предствиха 
у ч и л и щ е т о  н а 
областното и окръжното 
п ъ рв е н с тв о  м н о г о 
д о б р е .  В 
учебновъзпитателната 
дейност, всички ученици 
са изпитани за срочна и 
годишна оценка и 
успехът им е отличен.  
Доволен ли сте от 
спортните резултати 
на възпитаниците си? 
Д о в о л е н  с ъ м . 
Състезателната ни 
дейност също донесе 
много успехи на децата 
от нашето училище.  
Отборът по футбол и 

тази година игра на 
финал на Ученическите 
игри на Стара Загора. 
Имахме участие и 
спечелихме и купата на 
Coca cola. Нашите 
момчета ще предствят 
област Стара Загора на 
Р е п у б л и к а н с к о т о 
първенство. Там ще 
играят със силни отбори
-  София,  Бургас , 
Пловдив, но съм уверен, 

 

"Купата на COCA-COLA 2017" 
е наша 

Т р е т о 
място по 
п ъ т н а 
безопасност 
с п е ч е л и 
отборът ни 
 
В началото на 
април се проведе 
общински кръг на 
т р а д и ц и о н н а т а 
викторина по Безопасност на движението по пътищата, 
организирана от Община Стара Загора. Участваха отбори от 
11 училища в града. Учениците от ОУ "Кирил Христов" се 
представиха достойно и заеха почетното III място. Всички 
участници в отбора си обещаха да участват във викторината и 
догодина, борейки се за още по-високо класиране.  

Футболният отбор на ОУ "Кирил Христов"- Стара 
Загора, възрастова група 12-14 години, спечели "Купата 
на COCA-COLA 2017", зона Стара Загора, побеждавайки 
на финала връстниците си от ОУ "Васил Левски"- 
Чирпан с 1:0. Възпитаниците на Митко Коцинов ще 
играят на финалния етап на турнира от 9-ти до 11-ти юни 
в Русе.  

Екипът на 
вестник 

“Потомци” ви 
пожелава 

весела 
ваканция, 

Вестник “Потомци” е издание на клуб “Медии” по 
проект “Моят час” с ръководител Розалина 

Карамалакова 

“Купата на COCA-COLA 2017” е наша

 
Футболният отбор на ОУ “Кирил Христов”- Ста-

ра Загора, възрастова група 12-14 години, спече-
ли “Купата на COCA-COLA 2017”, зона Стара За-
гора, побеждавайки на финала връстниците си от 
ОУ “Васил Левски”- Чирпан с 1:0. Възпитаниците 
на Митко Коцинов ще играят на финалния етап на 
турнира от 9-ти до 11-ти юни в Русе. 

че ще се справят успешно. 
Отборът по бадмингтон 
също е призьор -взе 
второто място. 
Коя победа определяте 
като най-трудна и най-
заслужена? 
В срещите по бадмингтон 
индивидуално, Стивън 
Н и к о л а е в ,  к о й т о  е 
републикански шампион се 
представи на много високо 
ниво. Нашият състезател 
от 7 „г „ клас успя да 
победи в една много 
оспорвана надпревара. 
Това беше най-тежката 
победа по бадмингтон. 
Футболният финал също 
беше много труден, тъй 
к а т о  о с н о в н и я т  н и 
съперник, отборът на 1-во 
ОУ, беше много силен със 
силна амбиция за победа. 
Но в живота децата трябва 
да знаят, че е така. Ще 
има и победи, и загуби, 
което не трябва да ги 
обезсърчава. 
С настъпването на 
лято то  и  ля тна та 
в а к а н ц и я  к а к в и 
препоръки за спортуване 
бихте дали на децата? 
Аз виждам, че в моите 

часове учениците бързат 
да влязат, идват с голямо 
желание. Да се надяваме, 
че лятото, когато имат 
повече свободно време, 
ще спортуват повече. Дали 
ще бъде на море или 
планина, сред природата  
е  н а й - п о л е з н о  з а 
развитието им в тази 
хрехка възраст. 

Г-н Коцинов, какво е 
н а с т р о е н и е т о  и 
равносметката в края 
на учебната година? 
Разбира се, позитивно. 
В нашето училище има 
много паралелки, които 
водя в часовете по 
физичеко възпитание и 
спорт,  но  всички 
ученици играха активно 
в моите часове. През 
г о д и н а т а  б я х а 
създадени отбори по 
футбол, момчета 5-7-ми 
клас и бадмингтон, 
момичета и момчета 5-7 
клас, които предствиха 
у ч и л и щ е т о  н а 
областното и окръжното 
п ъ рв е н с тв о  м н о г о 
д о б р е .  В 
учебновъзпитателната 
дейност, всички ученици 
са изпитани за срочна и 
годишна оценка и 
успехът им е отличен.  
Доволен ли сте от 
спортните резултати 
на възпитаниците си? 
Д о в о л е н  с ъ м . 
Състезателната ни 
дейност също донесе 
много успехи на децата 
от нашето училище.  
Отборът по футбол и 

тази година игра на 
финал на Ученическите 
игри на Стара Загора. 
Имахме участие и 
спечелихме и купата на 
Coca cola. Нашите 
момчета ще предствят 
област Стара Загора на 
Р е п у б л и к а н с к о т о 
първенство. Там ще 
играят със силни отбори
-  София,  Бургас , 
Пловдив, но съм уверен, 

 

"Купата на COCA-COLA 2017" 
е наша 

Т р е т о 
място по 
п ъ т н а 
безопасност 
с п е ч е л и 
отборът ни 
 
В началото на 
април се проведе 
общински кръг на 
т р а д и ц и о н н а т а 
викторина по Безопасност на движението по пътищата, 
организирана от Община Стара Загора. Участваха отбори от 
11 училища в града. Учениците от ОУ "Кирил Христов" се 
представиха достойно и заеха почетното III място. Всички 
участници в отбора си обещаха да участват във викторината и 
догодина, борейки се за още по-високо класиране.  

Футболният отбор на ОУ "Кирил Христов"- Стара 
Загора, възрастова група 12-14 години, спечели "Купата 
на COCA-COLA 2017", зона Стара Загора, побеждавайки 
на финала връстниците си от ОУ "Васил Левски"- 
Чирпан с 1:0. Възпитаниците на Митко Коцинов ще 
играят на финалния етап на турнира от 9-ти до 11-ти юни 
в Русе.  

Екипът на 
вестник 

“Потомци” ви 
пожелава 

весела 
ваканция, 

Вестник “Потомци” е издание на клуб “Медии” по 
проект “Моят час” с ръководител Розалина 

Карамалакова 

Вестник “Потомци” е издание на клуб “Медии” по проект 
“Моят час”, с ръководител Розалина Карамалакова

В началото на април се проведе общински кръг 
на традиционната викторина по Безопасност на 
движението по пътищата, организирана от Общи-
на Стара Загора. Участваха отбори от 11 учили-
ща в града. Учениците от ОУ “Кирил Христов” се 
представиха достойно и заеха почетното III място. 
Всички участници в отбора си обещаха да участ-
ват във викторината и догодина, борейки се за 
още по-високо класиране. 

Мартин Иванов

трето 
място 
по пътна 
безопасност 
спечели 
отборът ни
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г-н Коцинов, какво е 
настроението и равносмет-
ката в края на учебната го-
дина?

Разбира се, позитивно. В 
нашето училище има мно-
го паралелки, които водя в 
часовете по физичеко въз-
питание и спорт, но всички 
ученици играха активно в 
моите часове. През година-
та бяха създадени отбори 
по футбол, момчета 5-7-ми 
клас и бадмингтон, моми-
чета и момчета 5-7 клас, ко-
ито предствиха училището 
на областното и окръжното 
първенство много добре. 
В учебновъзпитателната 
дейност, всички ученици 
са изпитани за срочна и го-
дишна оценка и успехът им 
е отличен. 
Доволен ли сте от 

спортните резултати на 
възпитаниците си?

Митко 
Коцинов: С отличен успех 
и много постижения изпращаме 

една силна учебна година
мингтон също е призьор-
взе второто място.
Коя победа опреде-

ляте като най-трудна и най-
заслужена?

В срещите по бадминг-
тон индивидуално, Стивън 
Николаев, който е републи-
кански шампион се пред-
стави на много високо ниво. 
Нашият състезател от 7 „г„ 
клас успя да победи в една 
много оспорвана надпрева-
ра. Това беше най-тежката 
победа по бадмингтон. Фут-
болният финал също беше 
много труден, тъй като ос-
новният ни съперник, отбо-
рът на 1-во ОУ, беше много 
силен, със силна амбиция 
за победа и спечели. Но в 
живота децата трябва да 
знаят, че е така. Ще има и 
победи, и загуби, което не 
трябва да ги обезсърчава.
С настъпването на 

Доволен съм. Състеза-
телната ни дейност също 
донесе много успехи на де-
цата от нашето училище.  
Отборът по футбол и тази 
година игра на финал на 
Ученическите игри на Ста-
ра Загора. Имахме участие 
и спечелихме и купата на 
"Coca cola". Нашите момчета 
ще предствят област Стара 
Загора на Републиканското 
първенство. Там ще играят 
със силни отбори- София, 
Бургас, Пловдив, но съм 
уверен, че ще се справят 
успешно. Отборът по бад-

лятото и лятната ваканция 
какви препоръки за спор-
туване бихте дали на де-
цата?

Аз виждам, че в моите 
часове учениците бързат да 
влязат, идват с голямо же-
лание. Да се надяваме, че 
лятото, когато имат повече 
свободно време, ще спор-
туват повече. Дали ще бъде 
на море или планина, сред 
природата  е най-полезно за 
развитието им в тази хрехка 
възраст.

Стоил Димитров
Ивайло Атанасов


