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УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ
НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!!!

з променя
моето училище

В този брой ще прочетете:

Истерията на нашетр училище

Интервю от Ученик Футболист

Лесна ц рктсва рецепта за

Интересни гатанки.

Рубрика „Да се посмеем“

25 ноември — Патронен празник

'GB. Клисчхент Охрисхски
б ен

ЧЕСТИТ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, РОДНО УЧИЛИЩЕ!!!

96 години Обединено училище

”Св. Климент Охридски", село Дебрен

Историята на нашето училище

На 25.10.1925 година за първи път се отварят вратите на първото

българско светско училище „Св. Климент Охридски” в

љрменското село Дебрен.

Първият учител в старото село е Никола Стефанов Алимански,

роден на 25.12.1904 г. Така се стига до 1968 година,

когато в новото село Дебрен се открива и новото училище.

Там първият учител, който започва работа при изключително

трудни условия, е Рашко Бл. Руйчев.

На 15.09.2004 година най-после настъпва и дългоочакваният

тържествен ден. Всички ученици, учители и жители на селото

с радост пристъпват и се поздравяват с откриването на новата

училищна сграда, в която днес близо 250 ученици получават

знания и възпитание от невероятния учителски колектив, който

работи всеотдайно за бъдещето на младите хора от селото.

С общи и усърдни учители и ученици помагат за превръщането на
училището в едно по-добро листо, на което Да се учим и забаачяваме. Днес можем
да се похвалим с няколко успешни проекта!
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МОЕТО МЕЖДУЧАСИЕ

Интервюирахме футболист от

нашето училище

1. Какво те накара да тренираш футбол?

Тренирам футбол, защото за мен

той е един много забавен и

интересен спорт.

2. Колко пъти седмично тренираш и всеки

път ли е с желание?

— Различно, но повечето пъти е

около З пъти седмично и всеки

път разбира се, че е с желание.

З. В кой отбор играеш?
У — Тренирам във футболен њтуб

Неврокоп

4. Създаде ли нови приятелства?

— Да, създадох Доста нови

приятелства.

5. Имаш ли желание да се занимаваш с това

в бъдеще?

— Не знам, но засега може би ДА!

Домашен начос

Ще ти са необхоДшми:

• Тортиля

Мексикански микс — смес от

различни подправки, които ще

придадат пикантен вкус.

Ето кои са пропорциите:

за микса:

о 1 ч. л. чесън на прах

о 1 ч. л. лук на прах

о 1 ч. л. кимион

о 2 ч. л. червен пипер

Половин ч. л. чили (ако обичаш)

о Една четвърт ч. л. черен пипер

о Половин ч. л. сол

От някои съставки може да се

слага повече или по-малко,

в зависимост от

преДпочитанията на всеки,

който реши Да направи

рецептата.

НЕЩО ВКУСНООО!!!

Вкусна рецепта

Стъпка 1: Тортилята се разрязва в

желаната форма. Най-лесно е на

сравнително големи триъгълници,

но може и на по-малки парчета.

Стъпка 2:

Триъгълниците се намазват със

зехтин и се поръсват с мексиканския микс.

След това се поставят върху хартия

За печене и се слагат в

предварително загрята фурна на 170 градуса

(в зависимост от мощността на

фурната

градусите могат да варират).

До 10 минутки тортилята ще бъде

готова, а междувременно, докато

изчаквате, може

да направите и няколко соса към

рецептата.

Бъдете внимателни и наглеждайте

фурната, защото прегаря много

лесно.

Клуб .. Приложни изкуства “
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Инес Камбер. VII КЛАС

ЩО Е ТО ?
кой говори всеки език?

как хвърляте топката, така че да се върне в

ръцете ви?

мг Какво е това, което е твое, но обикновено

го използват другите?

какво е това, което може да отива нагоре и
надолу, без да мърда от мястото си ?

Има ли глава без мозък?

Знаете ли че... !!!
Елван Ислям VII клас

> Кравите могат да изкачват стълби, но не могат да слизат
по тях!

> Всяка година порастват милиони дръвчета,

благодарение на катеричките, забравили къде са

си оставили ядките, които са събрали!

> Костенурките могат да дишат през дупетата си!

> Хората са единствените бозайници, които не могат да

гълтат и да дишат едновременно!

АКАЛЕМИЯ ЕМОЦИОНАЛНА

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

1. Ти не можеш да си видиш ушите без огледало.

2. Не можеш да си преброиш космите на главата.

З. Не можеш да дишаш през носа, ако езикът ти

е изплезен.

4. Ти току-що пробва да изпълниш номер три @

6. когато се опита да изпълниш номер три, ти

разбра. че можеш да дишаш, но приличаше на куче О

7. Сега се усмихваш, защото теб те разиграха.

8. Ти пропусна точка 5.

9. Ти току-що провери има ли точка 5.

10. Като се усмихваш, ставаш по-добър и по-красив.

Сподели твоята усмивка и тя ще ти се върне

многократно.

ХУБАВ ДЕН!

VII КЛАС

ДА СЕ ПОСМЕЕМ

1. В час по математика влиза инспектор.

Прекъсва учителката и казва:

— Сега въпроси задавам аз! В тази стая има

24 ученика, 1 учителка, 1 инспектор, 52

обувки, I черна дъска. 28 бели и I I цветни

тебешира, 36 стъкла за прозорци, 1 8 щори и

една гъба. Въпросът е на колко години съм

Гробна тишина. Ръка вдига Иван.

— кажи момче!

— На 40! — смело отговаря Иванчо.

— От къде позна бе младеж?

— Ами в къщи имам брат на 20 и мама казва,

че е полуидиот...

МОЕТО МЕЖДУЧАСИЕ

Мелиса Абдикова и Елина Чаушева

КРЪСТОСЛОВИЦА

ЩЕ МОЖЕШ ЛИ ДА ОТКРИЕШ МИТЕ ???

ТЪРСИ ДНИТЕ ОТ СЕДМИЦАТА

20

8

2. Блондинка става сутринта на Коледа и намира под елхата

малка кутийка с пръстен.

Отваря я и прочита: „Ще се омъжиш ли за мен?“

— Миличък — крещи тя .

— Ставай бързо, Дядо коледа иска да се ожени за мен!

3. Иванчо. защо с Митко имате едни и същи грешки на

диктовката?

- Защото имаме една и съша учителка. госпожо.

СТРАНИЦА З

Клуб Приложни изкуства



МОЕТО МЕЖДУЧАСИЕ

По чай па оннияп азника на чили ето чени и от всички класове се включиха в

различни състезания и конкурси.

1. Състезание по правопис и краснопис — 1 клас
2. Състезание по диктовка — 2 клас

З. Математическо състезание - З клас
4. Изложба на рисунка „Моето училище“

5. Съчинение „ Моето родно училище” - 4клас
6. Шах — турнир
7. Сценки, танци и игри

Нека бъдем реалисти!

Онлайн обучение

starter раск

ВИДОВЕ ГЛАВОБОЛИЕ

хипертония

СТРЕС ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

2

Завърших!

ипуск
2021

с любезното съдействие

Go Ha дие
WIkIPEDIA

д Copy/Paste

От дистанционното обучение
на детето, най ме кефИ
учителката по трудово! Днес
им даде да изперат,
прострат и си изчистят
стпите1

Vicove. biz

По повод Патронния празник на ОБУ ”Св. Климент Охридски” село Дебрен, група ученици
реализираха печата на училищния вестник “ УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ”
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