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Т ЕМА НА БРОЯ:
„КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА“

Вестникът се
издава от
УЧИЛИЩЕН
УЧЕНИЧЕСКИ
СЪВЕТ
в ОУ „Добри
Чинтулов“
гр. Варна

БЪДНИ ВЕЧЕР, КОЛЕДА
Рождество Христово, наричано още Коледа, е един от най-големите празници в християнския свят. В България той е продължение на Бъдни вечер,
наричана в някои райони на страната Малка Коледа, Кадена вечеря. На 24 декември, преди да бъде наредена празничната трапеза, стопанинът на
къщата запалва бъдника - отсечен ствол от дъбово, брястово или крушево дърво. С бъдника разбърква отъня, наричайки: "Колкото искрици, толкоз
пиленца, шиленца, теленца и дечица в моя дом!". Дръвчето остава да тлее цяла нощ и да поддържа огъня жив. Вярва се, че светлината и топлината на
бъдника символизират не само раждането на Исус Христос, но те са и причина на празничната трапеза на Бъдни вечер да гостуват мъртвите предци и
самата Божия майка, за която се нарича и първия къшей при разчупването на празничния обреден хляб.По традиция на празничната трапеза трябва
да има 7, 9 или 12 постни ястия - 7, защото толкова са дните в седмицата; 9, защото толкова време трае бременността и 12, колкото са месеците в годината.
Трапезата трябва да бъде богата и да включва всичко, което се произвежда в домакинството като варено жито, варен фасул, сърми, пълнени чушки с боб
или ориз, ошав, туршии, лук, чесън, мед, орехи и вино. В четирите ъгъла на стаята се поставя по един орех, за да се осветят четирите краища на света.
В полунощ на Бъдни вечер срещу Коледа започва и обичаят Коледуване - зимният обичай за плодородие, здраве и късмет. В Коледуването участват
млади мъже - скоро оженени, сгодени или ергени. Наричат се коледари, като в различните части на страната думата може да звучи и като коладници,
коледаре, коледници. Те започват подготовката си още на Игнажден - 20 декември, когато се сформират отделните коледарски групи, определя се водачът
им, който трябва да е по-възрастен от останалите и женен, учат коледни песни, подготвя се облеклото. Традицията повелява коледуването да продължи
от продължи от полунощ до изгрев слънце. Според преданията именно по това време се появяват свръхестествените същества като караконджули и
таласъми. Вярва се, че със своите песни коледарите имат силата да ги прогонят. Коледарите пеят по пътя, пред вратата и в къщата. Обредните песни,
които изпълняват, са различни, зависят от мястото, на което са и човека, за когото пеят. Пеят се песни за всеки от семейството - от най-възрастния до
най-малкия. С песните си коледарите пожелават добра реколта и здраве на семейството, като първата най-често започва с думите: „Стани нине,
господине! Тебе пеем, домакине! Добри сме ти гости дошли, добри гости, Коледари!“
Домакините обикновено даряват коледарите с кравай, пари, вино, а самият обичай завършва с угощение, на което се събират всички коледарски групи.
Продуктите, които останат след него, се даряват на бедните, а парите - на читалището, училището и църквата. /Продължава на стр. 2./
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На Коледа, след църковната служба, всички се събират на хоро, което според вярванията, символизира дълголетието. Вечерята на 25 декември е много
по-богата от тази на Бъдни вечер, защото вече е позволено да се яде и месо. В полунощ на Бъдни вечер срещу Коледа хората си пожелават нещо. Според
преданията точно тогава небето се разтваря и всяко желание непременно се сбъдва!
Димитър Тодоров – VI Г клас

Коледари в ОУ „Добри Чинтулов“ с ръководител Галина Орманова – старши учител по БЕЛ

Победители в училищния
конкурс за рисунка и
картичка на тема „Коледни
вълшебства“, организиран
от УУС

ЗА РИСУНКА:
I място – Михаела Стефанова II A клас
II място – Далия Стефанова II A клас
III място – Александър Кулев I Б клас
Специална награда – Мерлин Юсниева VII Г клас
ЗА КАРТИЧКА:
I място – Мила Колева IV Б клас
II място – Теодора Стоянова IV Г клас
III място – Кристин Янулова II Г клас
Отличените в конкурса
ученици получиха
грамоти от директора
на училището – дпн
Веселин Михалев и
предметни награди от
УУС, а с всички творби
беше подредена изложба.

Теодора Христова – VI А клас
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КОЛЕДНИ
НОВИНИ

Коледните новини носят
вълшебство и празнично
настроение!
Добрите новини ни помагат да
вярваме в хората, да се възроди
вярата в човечността и да се
припознаем в доброто около
нас. Да открием един красив
свят на обич, толерантност,
творчество и радост!

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
На 17.12.2019 г. в актовата зала на училището по традиция се
проведе коледен концерт. Участниците представиха пред
публиката любими коледни песни на английски език, танци,
изпълнения на пиано, китара и гайда. Група ученици от пети и
шести клас пресъздадоха български фолклорни ритуали, свързани
с коледния празник. Публиката бурно аплодира танца на
мажоретките. Концертът допринесе за веселото настроение в
предпразничните дни.

ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА
В ПЪРВИ КЛАС
В седмицата преди Коледа в паралелките на първи клас с класни
ръководители: Лидия Чонова, Радка Кирова, Теменужка
Михалева, Дияна Петрова, Стоянка Михова, Нели Пъндъклийска
и учители на групи ЦОУД: Светлана Караджова, Александра
Константинова, Димитрина Латева, Мария Димова, Десислава
Караиванова и Дияна Христова, се проведе празник на
математиката.
В празнично украсените стаи първокласниците показаха на
своите родители и гости, че познават цифрите и могат да решават
задачи с числата до 10, рецитираха стихове, пяха песни и
танцуваха. Малките математици получиха грамота и подарък от
Дядо Коледа.
Училищен ученически съвет
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ДОБРАТА НОВИНА
КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР „КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА“
На 17.12.2019 г. в ОУ „Добри Чинтулов“ се проведе Коледен благотворителен базар в подкрепа на Фондация
„Живот със Синдром на Даун“. Базарът беше организиран по инициатива на Училищния ученически съвет в ОУ
„Добри Чинтулов“ с координатори Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен
психолог, със съдействието и подкрепата на дпн Веселин Михалев – директор, цялото ръководство на ОУ „Добри
Чинтулов“ и УН „Възраждане“.
В базара активно участваха учениците от прогимназиален етап – V, VI, VII клас, класните ръководители на втори
клас: Ася Николова, Незабравка Събева, Радка Николова, Йоана Алексиева, Миглена Стоянова, Василка
Христова, Мария Иванова – старши учител в прогимназиален етап и Женя Димитрова – заместник-директор УД.
Съдействие оказаха класните ръководители на пети клас: Венета Атанасова, Лена Николова, Цветелина Бонева,
Наталия Борисова и Мария Колева. В организацията на базара и при провеждането му се включиха и много
родители на ученици от всички класове. Децата и техните семейства подготвиха с голямо желание и коледно
настроение вкусни лакомства, уникални картички, коледни украси и пожелания.
Ръководството на ОУ „Добри Чинтулов“, УН „Възраждане“ и Училищният ученически съвет благодарят на всички
ученици, техните родители и на педагогическите специалисти за участието в тази благородна инициатива.
Събраната сума в размер на 4 269 лв. /четири хиляди двеста шестдесет и девет лева/ бе предадена на
Силвена Христова – председател на Фондация „Живот със Синдром на Даун“. Средствата са в подкрепа на
Фондация „Живот със Синдром на Даун“ за проекта по Физиотерапия 2020г., която се провежда в Карин Дом.
Г-жа Христова благодари на всички участници в Коледния благотворителен базар и пожела здраве и
благоденствие на учениците, учителите и техните семейства.
Училищен ученически съвет

Стр.4

„ЧИНТУЛОВСКИ ИСКРИ“ бр.1, XII.2019 г.
ДА ПОСАДИШ ДЪРВО

ДА ПОДАРИШ КНИГА

Учениците от IV В клас с класен
Една благородна инициатива на учениците от IV А и IV Б клас с класни
ръководител старши учител Росица
ръководители старши учители Гюлджан Сертер и Атанаска Колева. През
Станева засадиха в двора на училището Националната седмица на четенето учениците дариха книжки на детска
коледно дръвче – зелен смърч.
хирургия МБАЛ „Света Анна“ – Варна.
Ако посадиш дърво – засаждаш любов и
бъдеще!
Една прекрасна инициатива на
четвъртокласниците!

УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
На 21.11.2019 г . – Ден на Християнското семейство, в зала „Пленарна“ на Община Варна, се проведе благотворителен
концерт в подкрепа на децата с аутизъм от новооткрития център „Живот под дъгата“ към Асоциация „Да съхраним
жената“ с председател д-р Йорданка Ненчева. Със съдействието на Женя Димитрова – зам.-директор УД, в концерта
участваха и ученици от ОУ „Добри Чинтулов“: Кристиян Ламбов от II в клас – възпитаник на Театрално училище
„Палечко“ при ОДК-Варна с ръководител Маргарита Шишкова и танцов състав за народни танци „Перун“ с ръководител
Станислав Атанасов.
Събраните средства се набират за закупуване на транспортно средство, което ще подобри достъпа на децата до Центъра,
закупуване на дидактични материали, подобряване на материалната база и осигуряване на рехабилитационни
дейности извън центъра.
Училищен ученически съвет
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Инициатива на Училищния ученически съвет
„ПРЕДАЙ НАТАТЪК“ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
Ние, учениците от Училищния ученически съвет в ОУ „Добри Чинтулов“, осъзнаваме, че в нашето динамично съвремие
толерантността ни е необходима, защото тя помага на различните общества да преодолеят наслояваните предразсъдъци и
негативните стереотипи. Всички искаме достойно и равнопоставено отношение, диалог и разбирателство. Свят - без омраза и
насилие. Приемаме инициативата „Предай нататък“ и нека нашето послание се предава и достига до повече хора.
Учениците от 2. А клас с кл. ръководител Ася Николова – главен учител в нач. етап и 2. В кл. с кл.
ръководител Радка Николова – старши учител в нач. етап, приеха щафетата от Училищен ученически
съвет, като проведоха урок под надслов „Ние сме толерантни”. С голямо оживление второкласниците
дискутираха по актуални теми: Да не се караме един с друг, защото всеки от нас е единствен и
неповторим; Между нас трябва да цари уважение; Заедно можем да живеем в мир и разбирателство;
Можем да бъдем добри приятели, защото приятелството е една дъга – цветно и красиво. Учениците
споделиха личните си наблюдения и размисли. Изработиха различни изделия, с които отправят послание
към всички деца, да крачат в живота ръка за ръка.
2.Г клас, с кл. ръководител Йоана Алексиева се превърна в работилница на толерантността. Учениците се изработиха табло
„НИЕ СМЕ ТОЛЕРАНТНИ“. Доброта, човечност, милосърдие, съпричастност, благодарност, уважение. Това са думите,
изписани на таблото, посветено на толерантността.
Учениците от 3.А, 3. Б и 3. Д клас с учител по изобразително изкуство – зам. директор УД Женя Димитрова рисуваха по
темата за толерантността. Третокласниците изразиха не само в своите рисунки, но и в беседа, техния поглед върху
толерантните взаимоотношения между хората. Темата е част и от работата на педагогическите специалисти, участващи в
обучението ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“ по проект Еразъм + „Успешни, Технологични,
Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“. Целта е учениците да получат знания и да изградят умения да станат поотговорни граждани, които ценят многообразието и уважават различните; да се научат да живеят в един свят, основан на толерантност, сътрудничество,
висока самооценка, почтеност и интеркултурна комуникация.
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НАЦИОНАЛНА
СЕДМИЦА
НА ЧЕТЕНЕТО
09.12. – 13.12.2019 г.

„Моята първа книга“ – оформяне на кът с
книги в класната стая, випуск 1. клас
Четене на любими приказки – ученици от 3.г и
3.е клас от СУ „Гео Милев“ гостуват на малките
си приятели от 1.в клас
„Пиша правилно и красиво“ – състезание по
правопис и краснопис, випуск 2. клас
„Прочетох и нарисувах“ – състезание за
рисунка, ученици от 2.б, 2.в кл.; изложба 1.7.кл.
„Бяла приказка“ – четене на любими
произведения, ученици от 3. клас гостуват на
малките си приятели от ДГ „Пролет“
„Зимни радости“ – четене на любими
произведения за зимата, коледни приказки,
новогодишни стихотворения, випуск 1. и 3. кл.
Дигитално четене – четене на електронни
книги/произведения, 3.д клас
Участие на ученици от 3.б, 6.а и 7 клас в
състезание
в
онлайн
платформата
„Книговище“
„Коладе ле“, „Сурва“ – изготвяне и
представяне на презентации за коледни и
новогодишни празници и обичаи, випуск 4. кл.
„Коледни вълшебства“ – издаване на
училищен вестник от Училищен ученически
съвет
„Подари книга“ – ученици от 4.а и 4.б клас
подариха книги на детска хирургия в МБАЛ
„Света Анна“ – Варна; ученици от 6. клас
подариха книги в ДГ „Изворче“
„Занимателна граматика“ – открит урок в 5.б
клас
„Прочетох и нарисувах“
„Сподели ми книга, сподели знание –
обсъждане, ученици от 5.б и 5.в клас
Извънкласно четене – випуск 7. клас
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ЛЮБИМИ СТИХОВЕ

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ – ПЕТЯ ДУБАРОВА
Тя се стопи като сняг във косите ми,
като отрязана плитка умря.
Как да я върна? Задъхват се дните ми,
търсят я, гонят я мойте утра.
Във пещерата на своето щастие
образ и тайна заравям със сняг.
После учебници грабват очите ми.
Бързат контролни, връхлитат ме пак.
Мила ваканция, пазя те, имам те
в спомени, бухнали като лоза.
Пазя те в своя хербарий на зимата
като замръзнала малка сълза!

ЛЮБОПИТНО
Първообразът на Дядо Коледа е самият Николай Чудотворец –
покровител на моряците, рибарите и децата. Може би не свързвате светеца
с комично-жизнерадостния старец, но този образ е дело на американския
илюстратор Хедън Сънблум. Той създал през 1931 г. образа на Дядо Коледа,
такъв какъвто го познаваме днес, по поръчка на компанията „Кока Кола”.
Рекламната цел силно повлияла на външния вид на добрия старец – дългата
му одежда на епископ се превърнала в ярко червено палто – цвят, които е
символ на компанията от нейното създаване. За разлика от външния вид обаче,
името (Санта Клаус от Сейнт Николаус) и характерът на светията не са
претърпели големи промени.
Николай помагал на всички
изпаднали в беда и правил
тайни дарения, така че никой
да не разбере откъде е дошла
помощта. Например посред
нощ оставял торби с жълтици
в дворовете на тези, които се
нуждаели. Най-щедър бил
към децата и така раздал
цялото си богатство. Заради
добротата и отдадеността му
на хората, Бог още приживе го надарил с чудотворство. След смъртта на светеца
легендите за щедростта и добротата му, се разпространяват в целия
християнски свят. Вярва се, че продължава да радва бедните деца като хвърля
подаръци през комините или ги оставя в обувчиците им докато спят – маниер,
който остава непроменен и до днес. Първоначално това се случвало на
Никулден (6 декември - деня на смъртта на светеца). Близостта на тази дата с
най-светлия християнски празник обаче, постепенно довела до свързването на
щедрия старец с Коледа.
Дали да вярва човек или не в добрия старец трябва да е негов личен избор,
наред с вярата в Бог и всички останали невидими чудеса в света. Най-малкото
този образ е въплъщение на добротворството и щедростта, а нима има нещо поистинско от това.
Димитър Тодоров – V Г клас
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КОЛЕДНИ ВКУСНОТИЙКИ
БАБА ЗИМА ПРАВИ КУРАБИЙКИ

Баба Зима запретна ръкави,
курабийки и сладки да прави.
И замеси в нощвите брашно,
мая, млечице и масло.
С точилка разточи, с яйце намаза,
на сърчица и звездички наряза.
Във фурна опече и като извади
на всичките внуци по сладка раздаде.
Обаче на никой не му се хареса.
Баба Зима по главата се почеса:
– Ама че съм баба забравана!
В курабийките захар няма!
Но тя не губи време да се муси,
взе с пудра захар курабийките да ръси.
И ръси бабата час-два,
докато всички побеля.
Дръвчета, къщи, планини
глазура захарна покри.
И когато завали декември сняг,
знайте, баба Зима пече сладки пак.
Автор - Събина Брайчева

ПРАЗНИЧНО КОЛЕДНО МЕНЮ

Закуска – кафе, чай или сок с коледна песен, за да бъде денят ви по-весел и
лесен.
Предиобедна закуска – вкусна баница с пари, необходими си за МОЛ-а да
се пазари.
Обяд – супа топличка за зимен ден или салата свежа за празничен тен;
основно ястие – кой каквото му се хапва сладко-сладко, по-точно каквото
мама, баба сготвили са или татко; десерт – сладолед, естествено
Няма
значение, че е зима – сладолед винаги има.
Следобедна закуска – топло мляко или какао, плод по избор, коледни
курабийки с мед или канела, приготвени изкусно – важно е да хруснем нещо
вкусно.
Вечеря – пълнена пуйка или прасенце /задължително месце да има/, може
с всякаква гарнитура да е, но красива, защото мама за Фейсбук ще снима;
десерт – празнична торта, голяма и сладка, не забравяйте шоколада, защото
ще си хапваме всяко парче торта с наслада.
Училищен ученически съвет
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УМНИЦИ ГЛАДНИЦИ
Учениците от 3.б клас, с класен ръководител гл. учител Елизабет
Влаева се включиха в инициативата на Асоциация „Родители“ и
верига магазини
Лидл – „Умници гладници“, одобрена от
Министерството на образованието и науката.
Проведе се открит урок, чиято цел бе съобразена с основната цел на
инициативата „Умници гладници“ – по забавен и интересен начин
да се представи темата за балансирано хранене вкъщи и в училище.
Темата е заложена и в тематичното разпределение за Час на класа
- „Здрави всеки ден“.
Тази инициатива се преплете и с инициативата за четене и
създаване на дигитална среда в онлайн платформата „Книговище“.
Учениците от групата за дейности по интереси „Творим в
дигиталния свят“, от класа, създадоха свое дигитално съдържание в
платформата – въпросници по предложени от тях книги. Една от
тези книги бе „Моята първа енциклопедия Храната“. Учениците
запазват своите първи позиции в състезанието на платформата,
което продължава до 06.02.2020 г.
Училищен ученически съвет
Коледни пълнозърнести меденки
Необходими продукти
• 2 яйца
• 1 ч.ч. кафява захар
• 1 к.ч. мед
• 1 ч.ч. масло
• 1 ч.л. сода
• 1 пакетче канела или микс от подправки /карамфил, анасон,
кардамон, кориандър, бахар, канела/ - 10 грама
• 1 ванилия
• 450-500 гр. пълнозърнесто брашно
Начин на приготвяне
В сух съд разбийте яйцата, захарта, меда и маслото (маслото трябва да е на
стайна температура) до получаването на еднородна смес. В друг съд смесете
брашното, канелата/подправките, содата и ванилията. Разбъркайте ги добре и
ги пресейте със сито. На няколко етапа добавете брашното към купата с
мокрите съставки, като разбърквате, месите до пълното му усвояване.

Получава се меко, леко лепкаво тесто. Нужно е така замесеното тесто да се покрие
добре с домакинско фолио и да престои до 24 часа в хладилник, за да позволи на
канелата или останалите подправки да освободят аромата си. След като изкарате
тестото от хладилника, откъснете си такова количество от него, което ще ви позволи
лесно да го разточите. Останалото тесто се поставя отново в хладилника. Това се прави,
защото при затоплянето на тестото то ще стане отново меко и лепкаво и ще бъде трудно
за разточване и изрязване. Разточете тестото на лист с дебелина около 0,5 см като
предварително сте набрашнили плота, върху който ще разточвате. Важно е да знаете,
че прекалено тънкото разточено тесто след изпичане бисквитката ще бъде по-суха и
трошлива. Изрежете/оформете меденките в желаната от вас форма и ги поставете в
тава, която предварително сте покрили с хартия за печене. Сладките се пекат в
предварително загрята фурна на 180 градуса за около 10 мин. Оставете ги да изстинат
и ги съхранявайте в плътно затворена кутия. Меденките са с дълга трайност, колкото
повече стоят, толкова по меки стават. Успех, кулинари! Няма нищо по-вкусно и
здравословно от домашно приготвената храна!
Рецепта на Краси Желязкова, родител на Йоана-Никол от 3.б кл.
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ЗАБАВНИ МИНУТИ
КИТАЙСКИ ХОРОСКОП

Китайската Нова година през 2020 г. започва в събота, 25 януари и
завършва на 11 февруари 2021 г. Според китайския хороскоп,
годината на Металния Плъх идва веднага след Годината на Земното
Прасе (2019).
Годините на Плъха са: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996,
2008, 2020 и 2032.
Годината на Металния Плъх ще бъде година на ново начало!
Нови възможности, любов и пари. 2020 г. определено ще бъде
успешна!
Плъхът е първият знак от цикъла на 12-те животни на китайския
зодиак и поради тази причина този период се счита за година на ново
начало и обновяване. Годината на Металния Плъх ще бъде силна,
просперираща и щастлива за всички зодиакални знаци. Всеки ще
покаже решителност по отношение на своите цели, стремежи и дори
своите хобита. Това е страхотна година за нови идеи, нова работа и
развитие. Годината на Плъха ще ни донесе творческа енергия,
енергия, която може да се прояви чрез изпълнение на много неща,
които желаете в живота си. Ще имате сигурността, че всичко е
възможно, че сте създателят на собствения си живот и че имате силата
да бъдете този, който искате да бъдете. Магдалена Жекова – VI Б клас

КОЛЕДЕН СМЯХ
Предколедно
пазаруване
в
супермаркета. Жена стоеше на
опашката след дядо с внуче,
чиито шепи бяха пълни с
бонбони и други лакомства.
Детето не спираше да вика, да
нервничи и да се тръшка.
– Спокойно, Евгени, потърпи
още малко, ето идва нашият ред… Бъди добро момче… – говореше
възрастният човек, опитвайки се да запази самообладание. Детето
продължаваше да буйства, да скача и да привлича вниманието на всички
върху себе си, а дядо му отново пусна в действие тихия си глас:
– Всичко е наред, Евгени. След малко ще сме у дома. Потърпи още малко,
човече! Платиха на касата и малкият дявол изхвърча като тапа на
шампанско от магазина, втурвайки се към колата, където да разтовари
безценните си съкровища. Дядото отново запази самообладание и с още
по-спокоен тон каза:
– Успокой се, Евгени. Приятелче, не се разстройвай! Пет минутки и сме у
дома, само се успокой, моля те!
Жената, която ги наблюдаваше остана силно впечатлена. Тя последва
дядото с внучето и преди да потеглят, каза на възрастния мъж:
– Със сигурност не е моя работа да ви давам оценка, но вие се държите с
внука си невероятно, успяхте да запазите спокойствие и му говорихте
уравновесено, тихо и смислено, дори след като той премина всякакви
граници на търпението. После се обърна към момченцето:
– Евгени, ти си истински щастливец с такъв дядо!
Дядото я погледна и широко се усмихна:
– Много благодаря за милите думи, госпожо, но аз съм Евгени, този
калпазанин на задната седалка е Мартин! Изабела Колева – V Д клас
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СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

УСПЕХИ В КОНКУРСИ

Второ място в Общинските ученически игри на отбора по волейбол за
момичета 5.-7. клас на ОУ „Добри Чинтулов“ и първо място за купата на
гр. Суворово с треньор Бойка Крумова. Достойно представяне на отбора
на момчетата в Общинските ученически игри по волейбол и футбол с
ръководител ст. учител Бойка Крумова и на отбора по баскетбол с
ръководител ст. учител ФВС Мая Костадинова.
Трето място турнир по Мини волейбол „Малки великани“ за 5. и 6. клас,
смесени отбори (момчета и момичета) с треньор Бойка Крумова.

Победители в Общински конкурс за ученическо творчество „Рождество
Христово“ – гр. Варна. Първо място за Ивайла Михова от VI Г кл. в раздел
„Рождественска украса“ и второ място за Николета Петрова от V А кл. с
ръководител ст. учител ИИ Кремена Иванова.
Поощрителна награда в раздел „Рисувана и колажирана картичка“ за
Йоана Костова от III Б кл. с кл. ръководител Елизабет Влаева.

ПРАЗНИЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
В ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ - ВАРНА
КЪМ УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Училищният вестник е подготвен
от Училищния ученически съвет
в състав:

Бъдете здрави, щастливи и
усмихнати! Нека новата 2020
година да бъде благословена, да
носи топлина и доброта за
всички семейства! Успехи във
всяко начинание!
Много
обич,
благоденствие,
слънчеви усмивки и прекрасни,
незабравими моменти!
Весели празници!

Първо място за учениците от 1.В
клас с класен ръководител
Теменужка Михалева в Шестия
Национален
конкурс
„Найусмихнат клас на България
2019г.“
Снимката е оценена в категория,,
Най-усмихнати първокласници“
и окачествена като ,,снимка с
голям потенциал“.

Николета Петрова – V а
Емма Златинова – V б
Елина Ангелова – V в
Надежда Недкова – V г
Изабела Колева – V д
Теодора Христова – VI а
Магдалена Жекова – VI б
Дария Петрова – VI в
Димитър Тодоров – VI г
Адриана Картунова – VI д
Богомил Райков – VII а
Владимир Мирчев – VII б
Ася Бацова – VII в
Калина Костадинова – VII г

Организация и съдействие:
Стоян Стоянов – педагогически
съветник и Юлия Христова –
училищен психолог
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