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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

ПЪРВОКЛАСНИК 
 

 

Да си първокласник -  

 то не е шега. 

Колко много грижи  

имам аз сега. 

По часовник ставам -  

времето следя. 

Мирно на чина си  

трябва да седя… 

Пиша, пиша букви и  

чета на глас, 

и разказвам ясно, и  

внимавам в час… 

Много, много грижи 

имам аз сега. 

Да си първокласник -  

то не е шега. 
 

 

Калина Малина 

Октомври 2010 

Брой 22, Година 4 
15 СЕПТЕМВРИ 

Всяка година 15 септември е най-паметният ден за всички нови първок-

ласници. В СОУ „Ангел Каралийчев” той стана вълнуващ празник и за по-

големите каки и батковци, за родителите и 

учителите. По-големите деца представиха за 

най-малките завладяващи сцени от любими-

те на всички поколения приказки, оживяха 

герои и от произведенията на приказника 

Ангел Каралийчев. 

С  голям интерес първокласниците от СОУ „Ангел Каралийчев” разглеж-

дат изложбата с творби на приложното изкуство, подредена от по-

големите ученици. Само след около месец група ученици ще отнесат в Ру-

мъния прекрасни снимки на тези творби, изработени по международния 

проект МАГИЯТА НА ВОДАТА И РАСТЕНИЯТА, по който нашето училище 

си партнира с училища от Италия, Румъния и Турция. Разменните гостува-

ния оставят незабравими спомени за децата, раждат се приятелства, 

вдъхновени от инициативите по проекта. 



 

П ъстрата колона на 60-ата колоез-дачна обиколка премина и през 

О б щ и н а  С т р а ж и ц а .  Н а й -

облагодетелстваната публика бяха жите-

лите на Николаево, а ентусиазирани по-

читатели на колоезденето очакваха с го-

лям интерес колоездачите и край Стра-

жица. 

   СТРАЖИЦА       ИНФОРМАЦИОНЕН    БЮЛЕТИН                                                                                                  Страница 2 

Н а 21 септември ръководството на областното полицейско управление прове-де работна среща с кметовете и кметските наместници от общината. Нап-

равен бе анализ на криминогенната обстановка и бяха набелязани мерки за взаи-

модействието на полицията с институциите, представени в общината. В срещата 

участва и Тошо Пейков, председател на Националното сдружение на кметовете и 

кметските наместници. 

 

Т радиционният лекоатлетически крос на 1 октом-ври се превърна в  прекрасен спортен празник за 

всички възрастови 

групи от СОУ „Ангел 

Каралийчев”. Той 

премина под знака 

на всички останали 

празници – Между-

народен ден на му-

зиката, Ден на българската поезия и Международен 

ден на възрастните хора. 

 
 



  

тел: 06161 43 43 

факс: 06161 25 68  

E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg 

E-mail: obstr@abv.bg 

п.к. 5150 гр. Стражица 

ул. “Дончо Узунов” № 5 

Върху бюлетина работиха: 

Николай Христов, Петя Стоянова, 

Стела Иванова 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 
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М ладите литературни творци от литературен клуб „Ангел Каралийчев” откриха новата творческа го-

дина на 17 септември – Ден за почит към мъчениците 

Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Най-

новите си творби прочетоха ученици, наградени в мно-

жество национални конкурси през миналата учебна го-

дина. 

В  прекрасни кабинети ще учат учениците от СОУ „Ангел Каралийчев” в Стражица през тази 
учебна година. Педагозите с много труд превърнаха няколко класни стаи в място, където малчуга-
ните да влизат с желание и радост и по-лесно да усвояват новите знания. 
За началото на учебната година са готови един кабинет по литература и кабинетът по история. 

Няма финансови възможности за обновяване на всички кабинети в кратък срок, но всички се рад-
ват на създадената красота. Поне във Великотърновска област няма такива красиви кабинети – ка-
тегорична е оценката на експерти от Регионалния инспекторат по образованието. 

От гипскартон са направени специални ниши, в които са изрисувани образите на Кирил и Мето-

дий и Климент Охридски. В една от нишите е изписана и родната азбука. До дъската е подреден 

олтар на знанието, в който през определен период от време учителите ще поставят различни книги. 

Около 500 лв. струва ремонтът на кабинета по литература. Средствата и голямата част от труда са 

дарение. Училището си е купило само материалите. 

Крепостта  ЦАРЕВЕЦ ще украсява кабинета по история. Тя също е от гипскартон, релефна е и 

въздействието ѐ като каменна твърдина е впечатляващо. Царевец, както и портретите на просвети-

телите са с художествено осветление, въздействието е като в приказка. 

„Със свои средства и усилия успяхме да преобзаведем учителската стая. Намерили сме вече фир-

ма, която ще ни направи опънати тавани с географски карти, които ще имат дори художествена 

стойност, за кабинета по география”, споделя директорката на училището Пенка Димитрова. След 

това допълва, че мечтаят да превърнат и кабинета по физика в истинска Вселена, някой ден на та-

вана му ще бъде изрисувана цялата Слънчева система. 

Заедно с педагогическия колектив на училището работи Ашли Солтис от Корпуса на мира, която 

вече втора година е в читалище „Развитие 1895” в Стражица. Там тя работи с деца от общината. 

Ашли си тръгва през октомври, но нейната слънчева усмивка остава като магия в красивия каби-

нет по литература. 

Уникални учебни кабинети имат в СОУ „Ангел Каралийчев” в Стражица 


