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УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК на НУФИ “ФИЛИП КУТЕВ“, град КОТЕЛ

ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ БЪЛГАРИЯ СЕ ПРЕКЛАНЯ ПРЕД ВЕЛИКИЯ СИ СИН -

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

И не забравяйте –
Времето е в нас
и ние сме във времето,
то нас обръща
и ние него обръщаме.
Всичко се състои в
нашите задружни сили
Ако спечеля, печеля за цял
народ —
ако загубя, губя само
мене си.
Историята ни
няма да прикачи
заслугите ми на другиму.
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Нашият репортер Марина Янкова от 5а клас се обърна към ученици от
НУФИ ”Филип Кутев”- Котел с въпроса:
”На какво мога да се науча от Васил Левски?“

„Когато чуя името на Левски
се сещам за силата и смелостта,
която е имал.“
Доника Богданова - 9а кл.

„Когато чуя името Левски
се сещам за един велик българин,
който е дал живота си за България.“
Фелисия Христова - 6а кл.

„Днес можем да се научим от Васил Левски
да бъдем силни духом и да обичаме родината си.“
Ивелин Тодоров - 10б кл.
„От Левски се възхищавам,
защото е бил смел герой и е жертвал живота си
за България.“
Стоян Росенов - 6а кл.
„Според мен, Васил Левски ни дава пример
за това, как да бъдем силни, борбени и смели.“
Рая Радославова - 9а кл.

/ Васил Левски (първият вляво
с брат си Христо Кунчев (до него) и
Христо Иванов-Книговезеца по време на
Втората българска легия в Белград, 1867-1868 г./

Васил Левски – най-великият българин
Всеки мой сънародник знае кой е Васил Левски. За мен Левски е човек, който е
имал славен живот. Един човек, който не може да се замени !Аз съм горда, че съм българка и
че живея в България. Всеки българин се прекланя пред делото на Апостола и носи в себе си
частица от неговите идеи. Васил Левски е един от най-великите синове на България. Със
своите дела и подвизи той се бори за справедливост и свобода. Неговата единствена цел е
била българският народ и свободна България. Този български апостол е казал: “Ако спечеля,
печели цял народ, ако загубя, губя само мене си. “Васил Левски е човек, който не мисли за
себе си, а за цял един народ. Той е оставил своето семейство, своя дом и се е посветил на
освобождението на България, борил се е за чиста и свята Република. Най-великият
българин е казал: “Аз съм посветил себе си на отечеството си: да му служа до смърт и да
работя по народната воля. “Тези слова трябва да ги познаваме и следваме и до днес. За мен
е чест и се гордея, че произлизам от народ на силни и велики хора, какъвто е Апостолът на
свободата – Васил Левски!
Марина Янкова - 5а клас
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Забележително представяне на ученици от НУФИ ”Филип Кутев”- гр. Котел
във Виена-2015 година.

Достойна изява на Алекс Ахмедова
от 9а кл. в Първия международен
музикален конкурс „Звезди на изкуството” Варна-2015 г.

Участие на ученици
от НУФИ „Филип Кутев”
в 21-ия конкурс за млади изпълнители
на народни песни ”Славейче” гр. Ст. Загора.
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Коледен концерт
на НУФИ ”Филип Кутев”
в град Тополовград.

Ако желаете да зарадвате себе си или свои приятели
с оригинални чаши,чинии или други порцеланови
изделия - обърнете се към Виолета Гогова от 11а кл.
Тя рисува с удоволствие не само върху лист,
но и върху порцеланови изделия.
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Оригинални снежни човечета изработиха:
Димка Лазарова – 7 кл.
Анна Катикова – 7 кл.
Хрисимир Недев – 6 кл.

МОЕТО УЧИЛИЩЕ
Училище омайно,
Обичам те безкрайно,
всичко ти си за мен,
и съм в яркия ти плен.
Хубостта ти е богата,
като цвете във гората,
трудно е да измислям рими
но пък танците са ми любими!
Богомила Божидарова - 6 кл.
Петър Димитров – 6 кл

Лазарина Андонова – 5 кл.

Димка Лазарова – 7 кл.

стр. 5

МЕЛОДИЯ

Брой 1
февруари
2016 г.

Алекс Дънеков – 5 кл.

/Из есето „Започни промяната от себе си”
на Катерина Янакиева Лолова - 11б кл./
„Бъди промяната, която искаш да видиш в света” е казал Махатма Ганди. Светът ще се
промени единствено и само, ако всеки един от нас се вгледа в себе си и започне промяната
оттам. Промени мисленето си и ще промениш света.
Трябва да започнем от най-дребните и на пръв поглед незначителни неща. Ами едно от тях
не е ли прошката? Нужно ли е заради егото си да не кажем „извинявай”, ”съжалявам”,
”прости ми”. Напротив! Прошката е качество на силните хора, слабите не са способни на нещо
подобно. Нужно ли е да има войни и да умират хиляди невинни хора по целия свят, заради
егоизма и алчността. Око за око и скоро целият свят ще ослепее, което явно вече е факт. Всеки
би казал: ”Една птичка пролет не прави”. А защо не се опита всеки един от нас да бъде подобър човек?........

Виолета Гогова – 11 кл.
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КОЛКО Е ВАЖНА УСМИВКАТА:

„Когато се смееш, целият свят се смее с теб”
/от песен на Луис Армстронг/
„Мирът започва с усмивка”
Майка Тереза
„Донеси ми твоята усмивка
за да свърши бурята с дъга.”
Дамян Дамянов
Опитайте се да направите живота си по-приятен. Разпалете въображението си и
използвайте посочените по-долу глаголи като, продължите незавършените изрази:
-ИСКАМ:
-да науча
-да стана
-да замина за
-да направя
-да купя
-да видя
-да поговоря за
-да разкажа за
-да се срещна с
След като сте завършили написаното отбележете със знак „плюс” тези желания, които могат
да се изпълнят в обозримо бъдеще. Със знак ”минус” отбележете нещата, които засега са
недостъпни за вас. След като в списъка ви останат само осъществими желания, сложете на
всяко от тях срок за изпълнение или честотата, с която смятате да повтаряте някои дейности.
Запишете и какво трябва да се направи за осъществяването на всяко желание. След това
зачертавайте това, което сте направили. Колкото повече зачеркнати неща има в списъка ви,
толкова по-удовлетворени ще бъдете.
/Из книгата на Наталия Светлова - „Как да победим депресията”/

Редакционен екип:

Отговорен редактор за броя: Теодора Димитрова – 9 а кл.
Репортер: Марина Янкова – 5а кл.
Технически дизайн: Мирослава Димитрова – 9б кл.
Консултант: г-жа Веселина Върбанова
Коректор: г-жа Стефка Николова
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