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        90 години са една респектираща и 
достолепна възраст уплътнена с много 
мъдрост, богата история, сбъднати мечти и 
усещ ане  за  живат а  връзка  между  
поколенията.

Уважаеми колеги, ученици, родители, 
приятели,

 Днес, в условията на пандемия и 
обучение в електронна среда от разстояние 
ние честваме виртуално патронния празник 
на ОУ „Цар Симеон І“.

        90 години учениците, със своите успехи 
са източник на вдъхновение за учителите си - 
те знаят, защото учат и могат, защото се 
трудят.

 А бъдещето е предизвикателство, за което са 
нужни знания и всеотдайност.

        90 години учители, ученици и родители 
посрещат дръзко и амбициозно всеки нов ден с 
вяра в собствените си сили и възможности, 
както и взаимно доверие.

       На всички Вас, от все сърце желая 
много здраве, целеустременост и безброй 
победи във всички начинания.

директор на ОУ „Цар Симеон I“

       В този празничен ден ние сме горди с 
нашите постижения и смело сме вперили 
поглед в бъдещето.

        90 години учителите предават  знания, 
възпитават в креативна дейност и активна 
гражданска позиция.

Стоянка Велянова,

       Честит празник!

 1927  година! На  площад „Арабаконак”, 
близо  до  маслобойните, се  поставят  основите  на  
ново  училище, което е открито на 16 януари 1931 
година и е именувано на големия книжовник и най-
великия между царете – цар Симеон І.

 ОУ „Цар  Симеон І” през годините

  Училището от начално прераства в основно 
от учебната 1935/36. 

От 1949г. училището е преименувано в 
„Йордан Ноев“.
            Година след това, училището се преобразува в 
ЕСПУ, а през 1957/1958г. гимназиалният етап се 
отделя. Създават се ІІІ-та гимназия „Димитър 
Благоев” и  основно училище „Йордан Ноев”. 

 През 1939 година започва издаването на 
детско вестниче „Снопче“.

90 години - учим, творим и мечтаем!



Първият брой на училищния вестник 
„Пинокио“ излиза в началото на учебната 2009/2010 
г. През същата година се открива ресурсен кабинет, 
актова зала и трети компютърен кабинет.

Старото име – „Цар Симеон І”  се 
възстановява с решение на Общински съвет от 15 
май 1991 г.

Училището е удостоено с орден „Кирил и 
Методий” – ІІ степен на 24 май 1981 г.

Във връзка със 75-годишнината на 
училището на 3 май 2006г. във всяка класна стая е 
поставен българския трибагреник. 

На 12.10.2009 г.  се реализира една мечта -  
открит е модерен физкултурен салон.

На 15 септември 1970 г. се открива новата 
добре обзаведена четириетажна сграда с просторни 
стаи, работилници  и голям асфалтиран двор.

От учебната 2011/2012 година започва прием 
на ученици за една паралелка в пети клас с 
разширена и допълнителна подготовка по 
математика, а от учебната 2015 /2016 година за още 
една паралелка в пети клас с разширена и 
допълнителна подготовка по български език и 
литература.

Интерактивен мелодичен звънец и 
училищно радио стават част от училищния живот 
през учебната 2017/2018 година.         
  На 24 май 2018 година училищният колектив 
е удостоен с награда „Варна“. 

Днес, училището осигурява оптимални 
условия за качествен образователно-възпитателен 
процес:  класните стаи са обзаведени с компютър, 
мултимедия, шкафове за пособия на учениците, 
в и д е о н а бл юд е н и е .  Н а л и ч е н  е  о п т и ч е н  
високо скоро стен  интернет  и  бе зжична  
комуникационна мрежа.
        Училищната общност се справя достойно с 
всяко предизвикателство, включително и с 
обучението в електронна среда от разстояние 
благодарение на високия професионализъм на 
педагозите, любознателността на учениците, 
подкрепата на родителите и съвременната 
материална база.
          90 години ОУ“Цар Симеон І“ е привлекателен 
учебен и духовен център за няколко поколения 
варненци.

За учебната 2019/2020година, чрез 
финансиране осигурено от община Варна са 
изградени в училищния двор нови спортни игрища 
за футбол и волейбол, както и площадки с фитнес 
уреди и  маси за тенис.

 От 15.09.2018 година – Основно училище 
„Цар Симеон І“ е иновативно училище -  „Училище 
за успешни личности“.



Майка ми в мен или
Защо станах учителка

 Така израснах – с нейната любов, със 
стотиците случаи, драми, тревоги, щастия, 
горести, възторзи за нейните ученици. С книгите 
/много книги, повярвайте/, с разказите, с 
чудодейното ѝ добро сърце, в което имаше толкова 
гореща жар, че топлеше всички, които срещна по 
пътя си. Никога не знаеше колко точно е заплатата 
ѝ. Но знаеше как да обича, как да приютява, как да 
привлича децата. И те я следваха – занемели от 
очарованието й, пленени от чародейните ѝ думи, 
ентусиазирани от искрените мечти. Затова, 
благодаря ти, майчице, за нетленното наследство, 
което получих от теб. Не мога да те достигна, но 
опитвам – вече 37 години.
 И аз обичам тази професия. Считам, че е 
достоен труд, важен труд. И не само. Силно 
специфичен труд. И си давам душата, и ме боли, 
когато не се получава, когато леността властва, 
когато безразличието унищожително унищожава 
личността. Понякога страшно се отчайвам. Тогава 
питам мама:“ Има ли смисъл?“ и чувам гласа ѝ „ 
Винаги има смисъл. Децата са деца, ти ще ги 
научиш, затова си учител. До всяко дете намери 
път. Дерзай!“ Мамо, мамо, колко ми липсва 
оптимизмът ти, колко ми липсва опората ти… И 
поела от твоята кротка светлина, се сещам, че на 
децата им трябва смях и радост, шега и остроумие, 
поощрение някакво, утвърждаване и… любов, 
много любов, велика любов. Когато отдаваш 
любов, се чувстваш прекрасно. Когато направиш 
някого по–добър, и на теб ти е страшно добре. А 
когато научиш някого на нещо – тогава си просто 
горд, защото си свършил своята работа, защото си 
разкрил омаята на знанието, защото – най-важното 
– са ти повярвали.

Понеже често ме питат учениците, та затова 
реших сега, преди училищния празник, да 
споделя. Заради обичта, която моята майка внуши 
у мен към тази професия, станах учителка. Майка 
работи на учителското поприще 40 години. 
Правеше го с толкова любов, с толкова искрена 
грижа, с толкова милост, че, изглежда, се е вселило 
неусетно и в мен. Така че, нищо чудно, като пиша 
за себе си, всъщност да пиша за нея. За мама 
учениците бяха всичко. Успехите им я окриляха, та 
чак летеше; неудачите им я амбицираха да ги 
преодолее; тъгите им бяха и нейна тегоба. 
Мащабна жена беше мама. Широко скроена, с 
голяма и добра душа, отдадена…

 Имам щастието моята професия да съвпада 
с моето хоби – книгите. Затова работя с 
удоволствие. Затова, като вляза в час, се захласвам 

Грозданка Ноева, старши учител по БЕЛ

 Тънка и деликатна е нашата работа. Един 
грешен ход може да ти бъде простен, вторият – 
също. Но на трети вече нямаш право. Много време 
трябва на човек, за да научи този занаят. Не стига 
нито само интуиция, нито само четене. Трябва да 
имаш дарбата: да обичаш, да обмисляш, да 
съобразяваш, да вярваш, да си търпелив, да знаеш 
как, кога и колко. Май станаха много дарби. Така си 
е.

и душата ми пее. И времето /дяволското време/ все 
свършва не когато трябва. Тъкмо сме се разпалили 
над някоя тема и ето ти – звънецът. Обичам 
аудиторията си, малки човеци, всеки взрян в себе 
си, всеки с мислите си, всеки за нещо си притеснен. 
А в междучасието всички грижи отлитат и децата 
са пак деца, с бликаща, непобедима радост.

 Ами в общи линии, това е. Знание, мъдра 
обич и доброта – тези са притежанията на учителя.  
Другото са просто звуци, които пълнят 
пространството. Разбира се, как забравих 
чувството за хумор! Смехът е от боговете, повече 
смях пълни с радост сърцата на хората и ги прави 
жизнени. 

П.П. Думите на Майка Тереза: „Най-добрите 
учители са децата.“, повярвайте ми, са самата 
истина.

г
Виолета Манолова, VII  кл.



Светлината на Симеон ни води

През твоето славно време

светлия пример на нашия патрон,
достойния образ на великия

По пътя на знанието ни води

златен век цареше,
България на три морета беше,
ти ,,син на мира” се зовеше.

Цар Симеон.

за знания и светлина радетел.

Ще помним твойте битки славни

силния ти дух непобедим.
и в сърцата си ще носим

народа български добрувал.

И името твое достойно ще носим.

и твоите победи,

Велик наш български владетел,

Светлината твоя ни води
към мирни и щастливи дни.

Ще следваме заветите ти славни,
за мир, любов и свобода,

Смел и умен той царувал,

С вяра и любов той строял 
и бъдещето на народа си творял.

б 
Елис Андреева, VII  кл.

за знания и светлина. И построил дворец и златна църква.

Оставил е държава, която аз обичам.
Енергичен, умен и могъщ е.

 

Много книги той изписал,

Неговите подвизи велики – пример са за мен.

аРая Арабаджиева, III  кл.

Мир, добруване сега.
И не искаме война.

Цар велик е той,
Ахелоя е известна със победата на Симеон.

Създал е той книжовни школи
Разбил безстрашно византийските войски.

Радост трябва на света.

***

аЯрослав Басков, VI  кл.

г
Рая Костова, VII  кл.

б
Айсу Фикри, VI  кл.



б
Живко Лазаров, V  кл. 

за които се грижели българките. Те били пазителки 
на традициите, на богатството на езика ни – 
приказки, песни, фолклор. Нас ни има заради 
техните грижи, сила и майчина любов.

Анастасия Димитрова е първата българска светска 
учителка. 

Българийо.... родино мила! Роден съм на 
тази земя - рай, за която са дали живота си велики 
българи. Поклон! Ние, днешните българи, имаме 
щастливата отговорност да пазим това безценно 
богатство - нашата история. И да обичаме България 
- да я обичаме така, както обичаме най-близките си 
хора, нашата улица, родния  дом. Защото всичко 
това е България. И много повече. 

 Със сръчните си  ръце българката е шиела, 
тъчала, предяла. Рамо до рамо с мъжете се 
сражавали и жените,  размахвали саби и шиели 
знамена.  Легендарната Райна Княгиня ушива 
знамето на Априлското въстание. Проявява 
родолюбие и нечувана храброст и  Баба Тонка 
Обретенова, която е била куриер по време на 
Освободителната борба. Къщата й става главен 
център на революционната дейност в района. 

бГергана Георгиева, VI  кл.

Има много народи, които са били силни и 
могъщи, но вече не съществуват.  Успели сме през 
вековете да запазим своята вяра, традиции, история, 
култура и език. Всичко, което е българско.

България е моето отечество. България – това 
са хората, които живеят тук. Героите, които са 
прославили родината ни и са дали живота си, за това 
днес ние да сме свободни. България - земята на 
Ботев, Левски, Раковски, Хаджи Димитър, Стефан 
Караджа, опълченците от Шипка. България на 
Паисий, Берон, Кольо Фичето, св. Иван Рилски, 
Васил Априлов...все българи, които поддържали 
българския дух и вяра през вековете. Българската 
армия няма изгубена война и пленено знаме.

Ние, българите, имаме азбука от далечни 
времена. Самата дума Аз-бука произлиза от 
старобългарските имена на първите две букви 
Аз(А) и Буки (Б). Малко народи могат да се 
похвалят, че знаят кой е създал тяхната писменост. 
Солунските братя  Кирил и Методий са създатели 
на нашия старобългарски книжовен език. Името  
„българи“ нашите предци носели  във времена на 
сила и вяра, но също и в тежки изпитания.  

Моята родина е България. Историята на тази 
земя е богата, а предците ни са  били велик народ. 
Нейното съществуване е още преди времето на хан 
Аспарух. При него в 681г. държавата ни получила 
името България. Потомци сме на траките, най- 
древния народ. Най-ценното наследство, което те са 
ни оставили, е в областта на културата. 
Благодарение на археологическите открития днес в 
целия свят хората знаят за тракийските гробници 
край Казанлък, Свещари, Старосел, за скалния град 
Перперикон...На територията на страната ни е 
открито най-старото обработено злато в света, 
известно като Варненското златно съкровище от 5 в. 
пр. Хр. Великото Панагюрско съкровище, 
Рогозенското съкровище и много други са желани 
“гости” в най-известните музеи и галерии по света. 
Вярванията на траките са отразени и в многобройни 
паметници като Мадарския  конник.

Ако си българин в чужбина, как би представил 
своята страна?

България е моят роден край. Най-
плодородната земя. Природата й е несравнима и 
неповторима. Всичко в нея е зареждащо. Тук има 
прекрасни и горди планини, езера като сълзи, 
прохладни гори, буйни реки, спиращи дъха 
водопади, пещери, криещи тайни,  море, което 
нашепва:“ Ела! Остани!“

Начело  в историята ни преди всичко са 
мъжете - владетели, военачалници, книжовници, 
търговци... Те обаче са имали домове и семейства, 



аЕлис Рами, VI  кл.

б
Елина Ненова, VI  кл.

 
Синя приказка

Тръгнах под синьото небе, за да стигна до 
синьото море. По пътя срещнах сини теменужки, 
сини дружки, сини реки и сини потоци. Срещнах и 
син минзухар, с кацнала синя буболечка върху него. 
Наваля ме и малко светлосин дъжд, който намокри  
едно синьо хвърчило. 
    И лека-полека, от синята кола, видях синия 
хоризонт, там където синьото море среща синьото 
небе. 

г
Николай Владев, IV  кл.

Вече ходиш да играеш надалече!

Пораснал

Знаем късички са й краката.
Каза ми най–добрият батко,

„Мече голямо“ ме нарече -

-  Той побърза и за миг
стана вече ученик.

Вече свърши се с лъжата.

а
         Емилиян Георгиев, II  кл.

че пораснал съм за кратко.

Развълнувана рече и мама:

бМарчела Ташева, VI  кл.

На лъжата са къси краката.

и избяга надалече.

Първи април е ден на лъжата.

бързо и много кратко.
„Лъжкиня“ ме нарече батко

и беля стана голяма.

1 април

„Луда“ ме нарече

а
Азра Аквер, II  кл. 

Аз замерих го с яйце.

Хоп - показа се мама

ти си зрънце под земята,

Когато ти заспиваш

Мила, моя мамо,

Мама

слънцето залязва,
а щом очи отвориш

Обичам те, мамо!

ти си лъч в пещера,

ражда се щастлив деня,
от твоята сълза горчива
скръбта превръща се в мъгла.

отново се показва.

Мила Кондева и 

С твоята усмивка сладка
ти си всичко на света.

Моника Панайотова, 
 г

IV  кл.



Моята родина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Реши кръстословицата. 1. Задължение на ученика е да...

2. Какво правим с новите думи по английскиезик? 

3. Ритмични движения с музикален съпровод.

4. От къде получаваме информация, освен от телевизията?

5. Най-високата, най-горната, обикновено 
заострена част на нещо.

6. Какво очаква четвъртокласниците 
в края на месец май?

7. Любимият ни ден от седмицата.

8. Какво се мери с транспортир?

9. Дума противоположна на „грознопис“? 

гЕлиян Енчев, IV  кл.

 При вярно решение ще получите ден от седмица, в който започват да се боядисват 
великденските  яйца.

Има насекомо, което живее едва няколко часа. То 
не само не яде, но и няма уста.

Окото на един щраус е по-голямо от мозъка му.

Зебрите не виждат оранжевия цвят.

Делфините спят с едно отворено око, при това 
работи само половината от мозъка им.

Комарите имат 47 зъба.

Домашната котка може да изплаши мечка, така че 
тя да се покатери по дърво.

Пчелата има коса на очите си.

Един плъх може да издържи без вода повече време 
отколкото една камила.

Мравките са единствените животни, които никога 
не спят.

Поровете спят по 20 часа в денонощието.

Жирафът може да чисти ушите си със собствения 
си език.

Отровната жаба Arrow има достатъчно отрова да 
убие 2200 души.

Някои видове червеи, ако не намерят храна, 
започват да се самоизяждат.
Пеперудите нямат стомах.
Пчелите имат два стомаха – един за мед и един за 
храна.

Мамбата е най-бързата змия в света. Тя развива 
скорост от 11,3 км/час.

В света има около 60 000 вида бръмбари.

Мравките могат до две седмици да оцелеят под 
вода.

Змията яде веднъж на две седмици, пингвините 
издържат до месец, а охлювите оцеляват след 
тригодишен глад.

Бръмбарът може да живее 9 дни без глава, а след 
това ще умре от глад.

Пиявицата има около 300 зъба.

Кравите дават повече мляко, ако слушат музика.
Тигрите обичат да плуват, а лъвовете не.

Бълхата може да надскача собствената си дължина 
350 пъти.
Белите мечки са левичари.

- Иванчо, колко прави 10+5?

- Значи съм обул чужди панталони.

- Не си спомням.
- Добре, ако имаш в единия джоб 10 лв, а в другия 5 
лв, значи...
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Забавен тест

            А. Не харесват вкуса на пингвинското месо.

 Тестовете са полезно нещо. Карат те да се 
замислиш, да се поровиш в знанията си, да си 
припомниш позабравени неща, а и да се 
позабавляваш. Изберете един от отговорите, а 
накрая маже да проверите дали тъкмо той е 
правилният.
      1. Защо белите мечки не ядат пннгвини?

 Б. 10

      8. Какъв е срокът на годност на меда?

В. 10

  7. По какво се различават азиатските и 
африканските тигри?

 А. 1 година

 А. Ръчно.

          Б. Пингвините ги надвиват благодарение на 
човката си.

В. Не могат да ги срещнат в природата

Б. Унгария

     3. Кое е по-тежко – 1 кг олио или 1 кг памук?

 Б. 1 кг памук

Б. 1

 В. 2

     5. Колко километра може да прелети птицата 
киви без да кацне?

 Б. В Африка няма тигри.
 В. В Азия няма тигри.

В. Извънземно

Б. 8 години

Б. Не се коси.
В. С косачка.

 А. Благородник

  10. Сигурно сте чували за Великденския 
остров. Защо е наречен така?

В. Медът не се разваля.

    6. Два носорога имат по два рога. По колко 
рога имат 10 носорога?

 А. 1 кг олио

В. Германия

      9. Как се коси сено?

 А. Защото откривателят му Якоб Рогевен е 
бил много набожен.

     4. Ако пред вас има ранено същество, от което 
тече синя кръв, то е:

 Б. Защото е открит отчно на Великден.

 В. Тежат еднакво.

 Б. Октопод 

 А. 20

А. Мавритания

 А. 0

2. През коя държава не минава река Дунав?

 А. По цвета на райетата – в Азия са черно-
жълти, в Африка – кафяво-бели.

 В. Това е името, дадено му от местното 
население.

9 Б – Сено се нарича вече окосената трева.

5 А – Навярно знаете, че има нелетящи 
птици. Е, киви е една от тях.

8 В – Медът е единствената храна, която не се 
разваля и има неопределен срок на годност.

2 А – вярно е, че Дунав е дълга река, но все 
пак тече само в Европа – чак до Африка не стига.

3 В – Един килограм си е един килограм, 
независимо дали става дума за памук, олово или 
картофи.

6 В – Колкото и на брой да са носорозите, 
всеки от тях има два рога.

1 В – Белите мечки нямат никакъв шанс да 
разберат дали обичат пингвинско или не. 
Причината е, че ги дели прекалено голямо 
разстояние – мечките живеят около Северния 
полюс, а пингвините – около Южния.

4 Б – Октоподите не само че имат три сърца, 
но и в тялото им тече „аристократична“ синя кръв. 
Необичайният цвят се дължи на син пигмент, 
наречен хемоцианин.

7 Б – Тигри има из цяла Азия, но в Африка 
липсват.

10 Б – Холандският пътешественик Якоб 
Рогевен е първият европеец, стъпил на острова 
точно на Великден през 1722 г.
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