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Здравейте от екипа на учени-

ческия електронен вестник на 

първото българско училище в 

Мюнхен „Паисий Хилендарс-

ки‖.                                               

Това е нашият  юбилеен брой, 

посветен на 10-годишнината от 

създаването на любимото ни 

училище.                                             

Идеята за издаването на учили-

щен електронен вестник се 

«роди» преди три години. 

Всички ние, които сме един 

чудесен екип, решихме, че 

вестниче като нашето ще е по-

лезно четиво за всички българ-

чета в Мюнхен и околността.  

В редакционния екип и журна-

листи сме ученици от ІV, V, 

VІІІ, ІХ и Х клас. Това, което 

ни обединява е желанието да 

бъдем полезни за всички, кои-

то отварят страниците на на-

шия вестник. За това във 

всички 10 броя (10, колкото 

са и годините на нашето учи-

лище), които сме издали до 

сега  има разнообразни и ин-

тересни рубрики. Въпреки 

разнообразието, винаги след-

ваме една  цел— България! Да 

разказваме за нея, да я опо-

знаваме все повече, да я пре-

откриваме и да я представяме 

на нашите читатели. Бълга-

рия, с нейния език, с история-

та, културата, традициите, 

природата… 

Вярваме, че всеки наш чита-

тел се забавлява и с всеки 

следващ брой научава все по-

вече за родината и, разбира се  

продължава да я обича! 

“АЗБУКАРЧЕ”  

дружно пишем ние, окрилени от добри идеи! 

НАШИЯТ ЕКИП  

 В рубриката ―Народно из-

ворче‖ разказваме за това 

как в училище пазим  бъл-

гарските  традиции. 

 ―Работим по проекти‖ е 

рубриката, в която  ще раз-

кажем за нашата любов 

към България 

 

 

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ! 

В юбилейния брой  сме помес-

тили материал за създаването и 

пътят на училището ни  до 

днес. Рубриките са:  

 ―Азбукарчета през юби-

лейната година‖ е рубри-

ката, в която Ви предста-

вяме всеки клас и група от 

нашето училище 

 ―Историята разказва‖ е 

наша традиционна рубри-

ка, която в този брой ще  

представим по различен 

начин или как ние четем 

разказите на историята? 

Какво ще прочетете в юбилейния брой  

на нашия  вестник? 

10 години Българско 

училище в Мюнхен 

„Паисий Хилендарски“  

е територия на вечния 

порив на българина 

към познание.  
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Началото. През 2008 година 

ентусиазирани родители се 

свързват с Консулството и из-

разяват намерението си да 

инициират българско училище 

в Мюнхен. С подкрепата на 

тогавашния генерален консул 

г-н Атанас Кръстин на 18 сеп-

тември 2008 година е учреде-

но дружество с идеална цел 

―Българско училище в Мюн-

хен ―Паисий Хилендарски‖. 

Целите на родители, учители 

и съмишленици, членове на 

дружеството, е разпространя-

ването на българския език, 

писменост, култура, история и 

традиции.  

Първата учебна година започ-

ва с 14 записани деца, а в края 

на същата учебна година те са 

над 50. Първият училищен 

ръководител е г-жа Радостина 

Трифонова. 

Настоящето. Десет години 

вече училището се разраства и 

развива, върви смело напред. 

Днес занятията се провеждат в 

петъчните дни в Нойбиберг и в 

съботните дни във Фрайхам. 

Това създава удобство за роди-

телите да водят децата си в 

училището според местоживе-

енето си и работното си време. 

В момента съществуват 3  под-

готвителни и 2 детски групи, 

класове от първи да десети. 

Децата и учениците са над 120. 

Педагогическият екип е  от 

учители професионалисти, ко-

ито залагат на качеството на 

обучение, прилагайки инова-

ции и креативност в своята ра-

бота, а най-важното е, че вла-

гат търпение, постоянство и 

безгранична любов към децата 

и учениците.  

Бъдещето. То е пред нас.     

Ще продължаваме със същия 

възрожденски дух да съхраня-

ваме родния език и български-

те традиции. Ще вървим нап-

ред според предизвикателства-

та на времето, водени от лю-

бовта към децата, България и 

всичко българско. 

                       Вергиния Здравкова 

Цветелина Кирилова 

Честит юбилей! 

МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ! 
 

„Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на 

ония, които са живели на земята, е не само полезно, но и твърде 

потребно, любомъдри читателю.” 

Из „История славянобългарска”  

Паисий Хилендарски   
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През юбилейната година  уче-

ниците от 8, 9 и 10  клас прежи-

вяха незабравими моменти в 

училище. С много обич и дове-

рие успяха да създадат сплотен 

колектив, изградиха го върху 

основите на истинско приятел-

ство и взаимно доверие. Учени-

ците работят по  проект  "По 

стъпките на Паисий". Първи 

започнаха преписа на "История 

славянобългарска".  

Повечето от тях танцуват 

народни танци, други свирят на 

музикални инструменти. Имат 

идеи и умеят да мислят. Те са 

тези, които  подготвиха инфор-

мационни табла за Народните 

будители, Левски и Паисий Хи-

лендарски. Представиха се 

успешно с рецитал  за Народни-

те будители и Националния 

празник - трети март, както и в 

новогодишния концерт на учи-

лището. Ще участват и в 26 

национален ученически конкурс 

под наслов "110 години  НЕЗА-

ВИСИМА БЪЛГАРИЯ" с есета, 

реферати и презентации.  

 Възхитена съм от тези прекрас-

ни деца, от техните разсъжде-

ния. Убедена съм, че  са добре 

подготвени да продължат обу-

чението и развитието си в пра-

вилната посока! Те са амбици-

ознни ученици!  

Аз вярвам в тях! Доказват 

непрестанно, че са умни и 

действени млади хора. Ви-

наги изразяват позицията си, 

преоткриват себе си във все-

ки дебат.  

Училището е мястото, на 

което те създадат приятелства 

и дават  най-доброто от себе 

си.  

Валентина Душкова 

“Само напред и нагоре!” 

Това е нашият девиз. 

Ние сме доволни и 

щастливи млади хора! 

ПЪРВИТЕ 

ИЛИ ОЩЕ  

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 
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Ние сме един пъстър и ве-

сел клас! В нашата сборна 

паралелка (5, 6 и 7) клас е 

нужно да сме магьосници за 

да се справяме с голямото 

предизвикателство: Да зна-

ем повече, да можем повече 

и това да постигаме в един 

кратък петъчен миг… И ка-

то едни истински азбукарче-

та в една юбилейна година, 

ние се справихме. 

Вече знаем повече за българс-

кия език, знаем по-добре него-

вите граматически особености 

и най-вече знаем колко зву-

чен, богат и красив е той. 

Голяма част от децата са роде-

ни в Германия, но един непод-

правен патриотизъм и една 

чиста и откровена привърза-

ност ги довежда всеки петък в 

училище , което за тях е лю-

бимото училище. Децата са 

амбициозни, умни и дейни 

млади хора. Постоянно усъ-

вършенстват грамотността си, 

а докосвайки се вече до текс-

товете на българските класи-

ци развиват умения за критич-

но и аналитично мислене. 

Класът е задружен с чувство 

за отговорност и самостоятел-

ност. 

 

В юбилейната година децата 

подготвиха, написаха и пред-

ставиха реферати, доклади и 

презентации, чийто акцент 

беше българският фолклор, 

българската история и бъл-

гарската география. По този 

начин успяхме да задълбо-

чим знанията си по история 

и география. 

Посрещаме юбилея на учи-

лището с гордост и с ясното 

съзнание, че знаем повече и 

можем повече! 

 
Силвия Лайзедер 

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?  

Ти сбираш в едно всички блага и дарове:  

хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,  

на Изтокът светлика, на Югът аромата;  

горите ти са пълни с хармония и хлад,  

долините с трендафил, гърдите с благодат.  

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? 

Иван Вазов   

Магията на родното е при нас! 
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Ето ги и азбукарчетата от 

четвърти клас. 

Юбилейната година за тях бе 

сладка и напрегната, весела и 

пъстра. Още първя учебен ден 

четвъртокласниците положи-

ха клетва пред своите родите-

ли. Подавайки си ръце  те 

обещаха, че много ще се ува-

жават, ще учат и ще играят, за 

родния си език ще знаят и 

много, много за България ще 

мечтаят.                                                                                                                                                         

Бързо всички  в страниците 

на :  „ С  България в сърцето‖ 

се потопиха и много правила 

и мъдрости усвоиха.               

    Любовта си към всичко 

българско, малките азбукар-

чета подсилваха с активно 

участие във всички мероприя-

тия разкриващи българските 

обичаи и традиции. 

    Юбилейната година за чет-

въртокласниците  е  година в 

която те израснаха и са гото-

ви да поемат своя път в пети 

клас.  

През тази година работата им 

от проект „Мъдростта на на-

рода‖, продължи в работа по 

проект „Обичам България‖. 

      „Аз обичам България‖ бе 

водеща тема на викторината 

представена от малките родо-

любци. Отборите „Знам‖ и  

„Мога‖ доказаха своите зна-

ния за историческото  минало 

и географско  положение на 

България. 

       Към тях се присъедини-

ха и третокласниците, които 

представиха работата си по 

проект  „Моята България‖. 

Колко могат и знаят за Бъл-

гария ни доказаха и децата 

от втори клас. 

         Четвъртокласниците 

успяха да накарат всички 

гости да се почувстват гор-

ди, че са БЪЛГАРИ – макар 

и в чужбина.  В  края на вик-

торината, заредени с голяма 

доза родолюбие и по-горди с 

българските  си  корени, със-

тезателите бяха отлично оце-

нени от журито, което ги 

награди за показаните  зна-

ния и отношение към всичко  

„Българско и родно, дето 

любят, тачат и милеят‖ – 

както е казал   Иван Вазов. 

Мария Филева 

За нас е потребно и полезно да знаете известното за делата на 

вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и 

език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее 

със своя род и език.”  

Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски  

От “Мъдростта на народа” 

към “Обичам България” 
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„Азъ, Боуки, Веди, Глаголи, 

Добро......” 

„ Помним буквите, учим се 

да говорим. 

Живеем здраво на земята. 

Изричаме словото с твър-

дост.‖ 

Това бе опората ни през из-

миналата учебна година. 

В трети клас ние не обърква-

ме гласни и съгласни, пом-

ним правописа. 

Приказки и басни четем и с 

поуките от тях растем. 

Четохме, писахме, рисувах-

ме. 

Съчетахме часовете по бъл-

гарски език и родинознание и 

завършихме два проекта – 

„Нашата България‖ и 

„Нашите басни‖. 

Ние много обичаме също да 

играем. 

 Още в началото на учебната 

година си планирахме проекта 

„ Учим сред природата‖. 

Реализирахме няколко от на-

шите уроци в градинката до 

училище. 

В единия от тях се разделихме 

на два отбора. Всеки отбор 

имаше за задача да открие и 

напише по четири съществи-

телни от мъжки, женски и сре-

ден род. А с тях след това да 

напишем наша приказка. 

Колко е хубаво да учиш и да 

се забавляваш! 

Хубаво е също и с малките 

Банталончета да се забавля-

ваш.                                     

Това сме ние в 3 клас:    Ви-

ки – малка, Вики – голяма, 

Габи, Даяна, Делян, Доби, 

Ема, Криси, Мони и  

Краси Кърджилова 

Азбукарчетата в трети клас 
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“За България искаме 

всичко да знаем!”                           

В юбилейната година вто-

рокласниците имат нови 

приятели. Те се казват Бъл-

гарознайко и Българознайка 

и присъстват във всеки час.  

С тяхна помощ децата усво-

яват все по-добре българс-

кия език и всеки път искат 

да им покажат, че могат все 

по-добре да четат и пишат.  

Заедно с новите си приятели 

научиха текста на българс-

кия химн наизуст, пяха на 

български език и рецитира-

ха звучни български стихо-

ве.  

Заедно всички ―пътуват‖ из 

красивата България, науча-

ват за нейната история, слу-

шат  приказки и легенди за 

български чудни, вълшебни 

времена и герои. 

Към съществителното име 

другарче да приложим, да е 

звучно и красиво, подходя-

що и звънливо – това е на-

шата игра, с която знаем, че 

прилагателните имена пра-

вят по-красив света.                    

Научихме се още, че всички 

сме приятели, които си по-

магат и  другите всеки ден с 

усмивка даряват. 

Във втори клас е интерес-

но, но вече поглед към 

трети  клас сме устреми-

ли и знаем, че  и там ни 

чакат изненади  за знани-

ето ни заслужени награ-

ди!  
Цветелина Кирилова 

 
 

“Мила Родино, 

ти си земен рай, 

твойта хубост, твойта 

прелест, 

ах, те нямат край.“ 

С Българознайко и Българознайка  

учим, пътуваме, празнуваме 



Ние сме най-малките.               

Малчуганите от Фрайхам.   

При нас е весело.  

Обичаме да играем на различ-

ни игри, да танцуваме под зву-

ците на хубавата българска му-

зика и да пеем български пес-

ни.  

Всеки път четем приказки и 

разглеждаме най-различни 

български книжки, така науча-

ваме повече за България. Учим 

се да говорим правилно бъл-

гарски език и правилно да про-

изнасяме българските думи. 

Това сме ние, най-малките 

пълни с радост. Весели и дру-

желюбни.  

С нетърпение чакаме събота-

та, за да се видим със своите 

приятели. 

Изпращаме весел поздрав на 

всички, които искат да дойдат 

при нас. Очакваме Ви във 

Фрайхам! 

Малчуганите 
М. Карастоянова 

И. Тончева 

Мойта хубава страна, казва се 

България 

     Има славни времена, най-

велика е била, 

     Раждала преди, ражда и сега, 

     Умни български чеда. 
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Всяка буква ни разказва… 

За нас първокласните азбу-

карчета от Нойбиберг, юби-

лейната година е изпълнена 

с много труд и амбицията да 

можем да четем. И ние се 

справихме! Можем вече да 

четем и да пишем с кирилс-

ките букви. Но познаваме и 

първите букви на братята 

Кирил и Методий, знаем, че 

тяхната азбука е глаголица и 

всяка буква е малка рисунка, 

която ние разгадавахме с 

много фантазия. Знаем, че 

българската азбука е една 

приказка, която хората щом 

научат ще станат добри и 

ще се обичат. Ние обичаме 

да пеем и танцуваме, да се 

веселим, а понякога и бели 

да сътворим… но затова се 

и наричаме здрави и щаст-

ливи български деца. 
 

Ирина Тончева 

Знаем кирилските букви 

И ние ще станем ученици 
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Съботните Азбукарчетата, 

които учат в западната част 

на Мюнхен са истински ге-

рои. Те и техните родители 

търпеливо се пребориха във 

времето, за да учат в юбилей-

ната година в нови и слънче-

ви помещения.  Семейството 

ни във Фрайхам се увеличи с 

много нови членове.  Всички 

деца, ученици, учители и ро-

дители са здраво обединени 

от една кауза –България.  

Макар по-голяма част от де-

цата да са родени в Германия, 

всяка събота те с желание и 

радост учат български език.  

През юбилейната година по-

казаха завидни резултати-

първокласниците вече могат 

да четат и пишат на българс-

ки език, второкласниците са 

очаровани от българските на-

родни мъдрости и затова нау-

чиха много гатанки, послови-

ци и поговорки, а четвърто- 

класниците и петокласниците 

са отличен пример за знания, 

умения и добро настроение. 

Отбелязваме всички важни за 

България дати и празнуваме 

всички български празници. 

И разбира се! Пеем, танцува-

ме, рисуваме, стихчета и 

сценки редим, всички до 

един.                                          

Ние, учителите сме изпъл-

нени с любов към прекрас-

ните български деца, дава-

ме им не просто знания за 

българския език и Бълга-

рия, а им показваме, че 

когато се обичаме и си по-

магаме всяка мечта може 

да се превърне в реалност. 

Ирина Григорова 

Христина Балтаджиева 

Светлана Джурколов 

“Ако имаш мечта, позволи ѝ да се сбъдне. “ 

 

“Щом не вървиш напред, ще вървиш назад. “ 

Български пословици 

Училище на сбъдната мечта 

Фрайхам, Мюнхен запад 
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 "Приятелски ръце"- наши-

ят проект е вече налице.  

Срещите ни са кратки, но пък  

много приятни. Петъкът е ден 

специален… Всеки идва из-

морен, но си тръгва зареден. 

Имаме си ний традиция: все-

ки сам си да твори български-

те красоти. Винаги внимава-

ме български празник да не 

подминаваме. Годината за-

почнахме със сурвакане за 

берекет и здраве.  

Кукерските маски майсто-

рихме, лошото от домовете 

изтрихме.  

Баба Марта топло посрещ-

нахме и мартенички си 

спретнахме.  

На трети март като истински 

лъвчета, на 

всички по-

казахме, че 

българско-

то дете има 

смело сър-

це.  

 

На Великден също бяхме заед-

но, с пиленца и зайчета се за-

бавлявахме. 

За Солунските братя също 

знаем и българските букви 

разпознаваме.  

Ето така неусетно мина цяла 

една юбилейна година!        

Разбира се на есен ще продъл-

жим български красоти да 

творим! Заповядате при нас и 

не се бавете нито час! 
Милена Мутина 

 

Подготвителни групи 

 

Бъдещите първокласници!    

Ние вече сме големи, порас-

нахме. 

Вървяхме стъпка по стъпка, 

бавно, но напред, учейки 

буква след буква от българс-

ката азбука 

Изпяхме песни за малки и 

песни за големи деца. Проче-

тохме много български на-

родни  приказки и ги превър-

нахме в един невероятен теа-

тър. Изиграхме много игри, 

които ни помагаха в учение-

то.  

Намерихме нови, добри 

приятели. Приятели, които 

всеки петък с нетърпение 

чакаме да  видим. С тях 

всичко споделяме.  

Пораснахме! 

Отиваме при нашите братя 

и сестри в училището, за да 

учим български език заед-

но.  Ще Ви чакаме, нови 

приятели наесен в първи 

клас в нашето училище!                                   

Мария Карастоянова 
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 Историята разказва, а на-

шите деца слушат, слушат в 

захлас и знаят! Помнят и че-

тат историята на своите бъл-

гарски предци.  

Как азбукарчетата четат ис-

торията на България ли? В 

традиция са се превърнали 

тържествата, които всички 

заедно подготвяме за Деня 

на народните будители, за 

Националния празник –3 

март и за Деня на Светите 

братя Кирил и Методий. 

Всички скланяме глави на 

19 февруари в почит и ува-

жение към най-великия 

българин Васил Левски. 

Ние четем историята не ка-

то наука, а като приказно 

знание за славни времена и 

смели герои. Подготвяме 

табла, рисуваме, рецитира-

ме. Четем българската ис-

тория с ясното знание, че 

всеки човек, където и по 

света да се намира, трябва 

да знае, помни и уважава 

своите корени. Четем исто-

рията, знаейки, че нашите 

корени са в България –

земята на Паисий, на Левс-

ки, на Ботев, земя на смели 

хора. 
В. Душкова 

Учител по история 

„Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много 

неизкусен и ще отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случай те запитата за 

станалите по-рано в света деяния от черковната и гражданската история. И не по-малко ще се 

срамуваш когато нищо не можеш да отговориш за тях.”  

Из „История славянобългарска”  

Паисий Хилендарски  
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Не забравяме народен 

обичай и празник!  

Всяка година в тради-

ционните работилнич-

ки за сурвакници и мар-

теници изработваме с 

фантазия и според оби-

чая магичните българс-

ки предмети. Знаем за 

символите на белия и 

червения цвят, за фор-

мите и украсите.  

Разказваме отново ле-

гендите и приказките…  

Пресъздаваме магията и 

очарованието на мъжко-

то наричане и всяка го-

дина имаме Коледари, а 

през пролетта нашите 

красиви момичета са най

-веселата дружина от Ла-

зарки, която пожелава 

любов и красив живот на 

всички. 

Деца от училището, за-

едно с деца от Българс-

ките училища ―Дора Га-

бе‖ и ―Христо Ботев‖  

участваха в проект на 

дружество ―Единство‖ 

по създаване на филм за 

мартеницата. 

“Пием” непрестанно 

от народното изворче, 

за да правим заедно 

нашия свят по-цветен, 

по-красив и изпълнен 

с добро и обич! 

 

Има едно изворче, от което пием непрестанно. Народното изворче. 

Има една пъстра шарена черга. Тази черга е българското народно творчество. 

Има една магия. Тази магия пази българското хилядолетия. 
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Следваме местата, от 

където е минал първият 

будител. Проект, по който 

работят най-големите уче-

ници. Техният изследова-

телски труд ще бъде пред-

ставен на патронния праз-

ник на училището - Първи 

ноември 2018 година. 

Учениците проучват места-

та, на които е бил Паисий 

през своя живот. Следват 

стъпките му и отговарят на 

въпроса  “Какво е подбудило 

Хилендарския монах да 

извърши това велико дело?” 

Следвайки неговия път уче-

ниците разсъждават смело: 

―Може ли днес да се роди 

един нов Паисий?‖, 

―Нуждаем ли се от личности 

като Паисий?‖ и …   

―Защо малката книжица, 

наречена ―История сла-

вянобългарска‖ живее 

днес?‖ 

През 2017 го-

дина се навър-

шиха 255 годи-

ни от написва-

нето на 

―Историята‖ на 

Паисий. 

2018 година първото бъл-

гарско училище в Мюнхен 

―Паисий Хилендарски‖ на-

вършва 10 години от създа-

ването си. 

Тези две годишнини белязаха 

работата по проекта ―Да пре-

пишем ―История славянобъл-

гарска‖. 

Началото беше поставено от 

първите ученици на училище 

то, които днес са в 10 клас. 

Мария Хаудек, Биляна Карас-

тоянова, Анна-Мария, Патри-

ция Калинова с гордост и чест 

започнаха един съвременен 

препис на Паисиевия труд. 

Включиха се ученици от 

всички класове и много ро-

дители и учители. И защото 

всички не просто преписват, 

а и четат отново завладява-

щите думи на автора, фина-

лизирането на проекта, ще 

бъде обявено през ноември 

тази година.  

Продължаваме да четем, 

преписваме и помним напи-

саното от нашия патрон.  

По стъпките на Паисий 

Да препишем “История 

славянобългарска” 
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 Преписваме “История славянобългарска” 
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Проект на учениците 

от четвърти клас, кои-

то знаят: мъдър е 

народът български, 

славна е историята му, 

смели са героите... красива е 

България и аз  я обичам, ние я 

обичаме! 

За четвъртокласниците знани-

ята за родината не са от вче-

ра. Всяка година те работят 

по проект, който да им даде 

допълнителни знания за Бъл-

гария, а в края на учебната 

година завършват проект, по-

казвайки на своите родители 

какво още и още са научили и 

знаят. А най-хубавото е, че 

споделят всичко със своите 

приятели от трети и втори 

клас.  

Много любов, истинска ра-

дост и заслужена гордост са 

най-верните думи за тези  

деца! 

Проект на децата от тре-

ти клас, в който те опоз-

нават България  още пове-

че, пишат за нея, рисуват 

нейната природа, прекла-

нят се пред героите, горде-

ят се с географските и ис-

торическите й обекти. 

За всички деца, България е  

не само родина, тя е чудно 

място, което всеки 

―зърнал‖ я веднъж, не мо-

же да забрави! 

България е тази, която се 

обича. Обича се със сърце-

то и с душата! 

Нашата България 

Обичам България 



при нас казват и първите 

си думички на български 

език. Не веднъж, някои 

правят и първите си ис-

тински крачки… тук, в 

Българско училище 

―Паисий Хилендарски‖. 

Вървейки по приказната 

си пътечка, децата играят, 

пеят и се веселят, заедно 

със своите родители.  

Постоянният проект на 

училището.  Той е при 

най - малките, при Банта-

талончовците. Още от 

създаването на групата и 

раждането на името ѝ (от 

думите балон и панта-

лон), та до днес децата в 

тази група от най-ранна 

възраст се учат да обичат 

България! Да, първо се 

учат да обичат, след това 

А приказната пътечка ще 

продължава, те ще растат 

и ще преминават в следва-

щи групи и класове, ще 

продължава и тяхното 

приятелство. 

Митра Петрова 
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По малка приказна пътечка, 

смело вървим... 



Страница 18 

Българският език - 

забавен, интересен, лесен 

Да майсторим с българските думи! Това е идеята на 

проекта, в който участват ученици от 5 и 6 клас. Ед-

на събота всеки месец, тези чудесни момичета изби-

рат да се посветят на българския език, да го преотк-

риват, да го преосмислят и да го пресъздават в свои 

писмени текстове.  

Имаме си пъстър буркан с изненади - хубави български думи, от които майсторим вълшебство-

то, наречено "Моят текст" . Представяме Ви част от нашата работа.  

Цветелина Кирилова 

 

Лея  

разказва…  

интересно и  

увлекателно 

София  

разсъждава... 

с ум и сърце 
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Как може да се усети ритъ-

ма на българската душа? 

Твърде философски въпрос 

за деца, при които възрастта 

варира от 6 до 16 години. 

Едни вече може би са наме-

рили отговор в различни ли-

тературни произведения. 

Други правят първи стъпки 

в многообразните изразни 

средства на българския език. 

В петък вечер обаче всички 

заедно се потапят в един 

друг начин за изразяване – 

българският фолклорен 

танц! Нашите танци са тол-

кова разнообразни колкото 

разнообразни са диалектите 

по нашата „земя като една чо-

вешка длан―. Разбираме, че 

танците са израз на трудното 

ежедневие, на веселбата от за-

дявката „на мегдана―. Виждаме 

как се „гали― земята с танц от 

Добруджа или как в Шоплука 

„плашат― тази същата земя. 

В групите по  народни танци 

успяваме да се докоснем до 

това разнообразие и да се отда-

дем на забава. На някои от де-

цата е трудно със сложните 

ритми, други си ги носят вътре 

в сърцето. Това, което обеди-

нява всички е желанието да 

овладееш тези толкова „на уж-

ким― сложни ритми и стъпки. 

И на всяко тържество да обле-

чеш пъстроцветната носия и 

като истински актьор да завла-

дееш публиката. Нашата цел 

не е само изява на поредното 

тържество. Толкова е по-

хубаво да можеш когато се 

прибереш за малко в България 

да покажеш, че можеш нарав-

но с всички да играеш вихрено 

„Еленино хоро―, да раздрусаш 

земята с „Ръченица―, да заба-

виш ритъма със „Сворнато хо-

ро― или да разиграеш стари и 

млади с „Ганкиното―. 

 

Георги Георгиев 

Натали Иванова 

Българските народни танци - 

вечният проект на порива към красота 




