
  

Вестник, Брой 4,  

юли 2021 г. 

гр. Париж 

Асоциация  

“Христо Ботев”  

Българско училище 

“Иван Вазов”, Париж 

Нашите ученици - отличници от изпити и конкурси 

Ето че настъпи краят на 2020-2021 учебна 

година! Тя бе много трудна година, но и 

изключително успешна! Трудна, защото 

премина в условията на санитарна криза при 

строго спазване на мерките за борба с 

епидемията. За щастие присъствената форма на 

обучение успя да функционира почти през 

цялото време: само в три съботи занятията се проведоха чрез платформата за дистанционно обучение.                                                                                                                    

Що се отнася до успехите, те са просто невероятни. За първи път министерството на образованието и 

науката проведе тест и нашите ученици се представиха отлично. За първи път също нашата виртуална 

детска градина посрещна четиригодишни деца! Дистанционните ученици от осем държави станаха повече 

от присъствените и отново доказаха, че километрите, които ни разделят, не са пречка за успешно обучение.                                                                                                                                                                   

Повече от половината от нашите ученици са с награда от национален или международен конкурс за песен, 

рисунка или литературно произведение. От над 120 награди болшинството са за разкази, приказки и 

стихотворения. Поле за ученическото творчество е и училищният вестник “Вазовчета”, чийто четвърти 

брой четете в момента. Дейността на училището бе отразена от българските медии в няколко интервюта, 

статии и репортажи. Стотици нови приятели заживяха с ритъма на нашето училище чрез неговата фейсбук 

страница. На нея ще намерите най-интересните моменти от нашия училищен живот.                                                    

Хиляди благодарности на учителите за техния труд и на родителите за тяхната помощ!                                  

Весело лято на всички и до нови срещи на 4 септември 2021 г.! 

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител 

                            

ВЕСТНИК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,  БУ “ИВАН ВАЗОВ” - ПАРИЖ 

Умуд Самет , 

5 клас 

РУБРИКИ 

Тържество за закриване на 

учебната година  

На стр. 2 - 4  

Четива за лятото                     
На стр. 5 - 6 
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  Над 120 награди от конкурси за литература, рисуване и пеене  
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Лора Брандт  - 4 клас  

България с дъх на море и обещания на звезди 

В едно малко селце край нос Емине прекарвам всяка година част от лятната ваканция. С моята братовчедка 

и брат ми гостуваме на баба и дядо. Това е едно от любимите ми места в България. 

Всяка сутрин ни буди едно от околните магарета, а вечер чуваме писъците на чакалите. Под нашата стряха 

лястовиците строят гнезда и отглеждат малките си.  

По време на нашите разходки намираме често костенурки. Но баба и дядо не ни позволяват да ги пипаме 

заради кърлежите. Има, за съжаление, и змии. Някои от тях са отровни, а други не. От време на време 

намираме и кожи на змии, които вече са по-големи. Откакто дядо прогони змиите от бараката,  те изчезнаха 

и от нашия двор. 

От овощните градини на съседите берем плодове и храним с тях дивите коне. Веднъж пътувахме с колата и 

едно магаре ни препречи пътя. На дядо му беше много трудно да накара магарето да се махне. Той бибкаше 

с клаксона на колата и дори слезе да подкани магарето да се дръпне от пътя. Най-сетне то тръгна съвсем 

бавно и имах чувството, че след малко ще ни се изпречи на пътя отново.  

От време на време купуваме от селяните прясно козе и овче мляко и сирене. 

Когато се стъмни, се виждат светлините на други села и на прекрасния Бургас. Веднъж помолих баба да 

спим на тревата на двора, за да гледаме звездите и Млечния път. Баба ми разказваше интересни истории за 

звездите и галактиката, както и че всяка звезда си има своята история и свети толкова силно, колкото 

вярваш в нея. Но изведнъж стана студено и се прибрахме вътре, също така ни беше страх от чакалите, 

чийто вой се чуваше в далечината.  

Едно от любимите ни занимания е да ходим на плаж. Играем в пясъка, къпем се в морето и наблюдаваме 

палатките, които са на къмпинг. Когато морето е спокойно, можеш да видиш какво има на неговото дъно. 

Прекрасните риби и корали. Цяла морска палитра.  

За съжаление не може да се стигне до 

нос Емине. Баба ни разказа, че преди 

много години е било възможно. Сега 

мястото е оградено и има войници.  

С нетърпение чакам отново да дойде 

лятото. Тогава ще бъдем повече деца, 

защото ще дойдат братовчедите ми и 

моята малка сестричка.  

Това е моята вълшебна и незаменима 

лятна ваканция в красивата България.  

 

Лора Брандт, 4 клас -   

текст и рисунка 
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ: 

 

Отговорен редактор: Янета Димитрова 
Дежурен редактор: Диана Палазова-Лебльо 
Коректор: Мариана Хаджиева 
 

Задуха вятърът и ми разказа за България 

Зимата отмина. Дойде пролетта, а с нея и ароматът на разцъфнали дървета и цветя. Природата се събуди от 

студенината на зимата. Усещам допира на лек ветрец в косите си. Имам чувството, че ми нашепва нещо...  

Скоро ще дойде лятото и ще се приберем с моето семейство в България. Вятърът понякога сякаш разказва 

за безкрайните игри, които ме чакат. Може би за срещата с бабите и дядовците ми, които виждам, само 

когато съм в България.  

Ах, България... само една дума, а събира в себе си толкова умиление, любов, тъга... Тя ми носи щастие. 

Вятътър ми напомня за България, когато подухва. Разказва ми за нея, за моята незаменима България! 

Скоро ще бъда далече от Париж, за да изживея нови вълнения. Ще ми ги нашепва вятърът, когато за миг 

затворя очи! Това е моята тайна приказка, която вятърът ми разказва. Тя си е само моя и е пълна с най-

любимите ми хора, с най-любимите ми неща. Всъщност само вятърът може толкова бързо да ме пренесе в 

моята мечтана приказка, която винаги ми се случва в България.   

 

Магическият зоопарк 

Задуха вятърът и ми разказа една история за магически зоопарк. И аз 

ще ви я разкажа. Ще ви отведа заедно с вятъра на една вълшебна 

разходка.  

Имало едно време един магически зоопарк. В него имало много 

необикновени животни. Още на входа магьосникът Магнес.посрещал 

гостите Той бил любимец на всички деца, защото само с един замах на своята вълшебна пръчица правел 

така, че всички получавали по един сладолед в ръцете си.  

На чудното място живеели странни и фантастични същества. Първото животно, което можело да се види, 

било зайче с рог и вълшебни крила. Имало и лъв с опашка на русалка. В съседство с него живеели  двуглава 

змия и кон с глава на маймуна. Сред странните обитатели на зоопарка били  летящи прасета и фламинго с 

глава на кокошка. 

Най-интересното било, че всички си имали удобствата, за които мечтаели. Който не искал  да върви по 

земята, можел да си наеме хвърчаща метла и да препуска през зоопарка с летящите прасета. Всички 

чудновати същества били приятели в този зоопарк и никой не се учудвал  на различието на другия.  

Живеели весело и задружно.  

И аз видях това. Вятърът обича да отсяда там. Ако имате възможност, не пропускайте да посетите това 

място, където магията 

няма край. 

      Валерия Гигова, 3 клас 

Ангел Рапчев, 3 клас 

Симеон Ненков, 5 клас 


