
Боян Ангелов, предсе-

дател на Съюза на българ-

ските писатели:

Дори само заради името на учи-

лището, в което учите, сте за-

дължени да обичате българския

език и литература

Писателят гостува в нашия град по предложение на пле-

венската секция към СБП и прие нашата официална покана

да отговори на въпросите, които ни интересуват. Познава

ли нашия град, има ли трудни теми за писане, кои са лю-
бимите му книги и какво ни пре-

поръчва  задължително да

прочетем – стр. 3

ГОДИНА 6, БРОЙ 24, УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК НА СОУ “Иван Вазов” гр. Плевен април  2016

Никой не е в състояние да удържи силата на една идея, чието време е дошло! ...

Цена 1 лев
Вестникът е лауреат на Седмия национален конкурс за ученическа журналистика “Стоян Михайловски” - 2014 г. - първо място

Носител на трета награда в Шестия национален конкурс за ученическа журналистика “Стоян Михайловски” - 2013 г.

Кой тази година
ще брои „Едно, две,
три… дванайсет“? 

Изпращаме Випуск 2016

Кои са абитуриентите –

може да ги видите, да про-

четете мислите им на раз-

дяла и да не забравяте, че

вие сте следващите…стр. 6,7

Достойно представяне в ученическите игри

Традиционно донесохме много награди в различни дисциплини и

доказахме, че спортуваме не само за здраве, а и за победи. Всичките

ни треньори са горди с успехите на състезателите, за които раз-

казваме подробности на стр. 5. Там може да видите победи-

телите и да решите дали не е време и вие да поспортувате и

станете част от нашите спортни тимове.

Репортерски новини
Не пропускайте да се информи-

рате кои са най-важните събития

през изминалия период

 кои са най-добрите скиори

сред нас – стр. 4

 кой е най-необикновеният

урок по география – стр. 4

 как най-малките читатели се

представиха в “Бисерче вълшебно”

– стр. 8

 как да украсите стаята си със

своите сръчни ръце – стр. 10

Първа награда за нашия вестник в национален
конкурс за ученическа журналистика

След две награди – през 2013-а и 2014-а, от Шестия и Седмия конкурс “Стоян Михайловски” безапелационно и
категорично затвърдихме позициите си на най-добрия ученически вестник в страната

Сигурни сме, че не сте изненадани, че Националният конкурс „Григор Попов“ отличи нашия вестник на първо място, съизмервайки
ни с 43 колектива от 30 населени места в страната, които издават вестници на хартиен носител. Темата на конкурса бе „Светът под

лупа“. Критериите за оценка, членовете на журито, което бе впечатлено от нашия вестник – може да прочетете на стр. 2

Диян Стаматов 

заместник-министър на
образованието,

в нашето училище

Дали Диян Стаматов ха-

реса нашето училище и

какво мисли за българ-

ското образование –

днес и утре, може да

прочетете на стр. 2, бла-

годарение на пробивните

ни репортерки, които ус-

пяха да поговорят с него.

И още – кога ще влязат в

сила дълго чаканите ре-

форми и какви съвети ви

дава като заместник-ми-

нистър.

Георги Калинов спечели Голямата на-

града в Националния конкурс „Осво-

бождението“ – 2016. Подробности за

надпреварата, награждаването и други

наши участници – четете на стр. 3



В@з Буки Веди стр.2

- Господин Стаматов, каква е

причината за гостуването Ви в

нашето училище?

- Причината за моето гостуване е
да се срещна с всички учители,
които са в градовете, посещавани
от мен. Всъщност моите визити
не са екскурзии, а срещи с раз-
личните директори и общности.
Целта е да представя новия закон
за образованието и стандартите,
които се подготвят според него.
- Какво мислите за нашето учи-

лище, след като го видяхте? Ха-

ресва ли Ви?

- Аз го разгледах много внима-
телно и съм силно впечатлен от
външната физкултурна площадка,
както и от щорите, които са доста
интересни. Чистите коридори ме

грабнаха най-силно, тъй като аз
доскоро бях директор на едно го-
лямо софийско училище. Винаги
това за мен е било изключително
важно – чистотата и сигурността
на учениците. 
- Какво мислите за образовател-

ната система в България?

- Образователната ни система има
своите добри страни. Сега, с във-
еждането на закона, се променя
изведнъж. Дава се една много го-
ляма свобода както на учителите,
така и на учениците, така и на
учебните програми, които се оле-
котяват.
- Кога ще влязат в сила рефор-

мите в образованието?

- Новият закон ще влезе в сила от
началото на следващата учебна

година, 15 септември. 
- Защо според Вас мла-

дите хора избират да

учат в чужбина?

- Защото в страните
извън нашата всичко е
добре уредено и уст-
роено, сигурността е
много по-голяма. Плюс
това, че средствата, които
младите хора получават
за труда си, са съвсем
достатъчни, приемливи и
адекватни. 
- Има ли бъдеще учи-

телската професия? 

- (Поема дъх) Да.
- Какво бихте посъвет-

вали нас, учениците?

- Бих ви посъветвал да учите не за

оценките, а за самите вас. Защото
вие сте ученици не само на на-
шата страна, но и на една обща

Европа.
В@з Буки Веди 
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ПРИС Т РАС ТИЯ

Диян Стаматов, заместник-министър на образованието:

„Силно съм впечатлен от училището ви“
На 15 март заместник-министърът на образованието Диян Стаматов гостува в нашето училище. Бяхме достатъчно упорити, въпреки натова-

рения му график, да поговорим с него. А той пък – любезен, да ни отдели няколко минути.

С огромно удовлеткворение може
да ви се похвалим, че станахме
носители на първа награда в На-
ционалния конкурс за ученическа
журналистика на името на Григор
Попов. Надпреварата бе органи-
зирана от Центъра за ученическо
техническо и научно творчество в
Разград, с подкрепата на Община
Разград, Министерството на об-
разованието и науката и Регионал-
ния инспекторат по
образованието в града. Темата на
конкурса бе „Светът под лупа“.
Според изискванията ние участ-
вахме с последните два броя на
вестника – 22 и 23-и, издадени
през учебната 2015/2016 учебна
година. Състезавахме се с 43 ко-
лектива от 30 населени места в
страната, които издават вестници
на хартиен носител. Отделно от
това, ние попаднахме в подраздел
„Средни училища“, защото еки-
път, списващ вестника, е от уче-
ници в тази възрастова група. 

Критериите за оценка бяха уме-
ние на участниците да откриват
новината и да я отразяват в ме-
дийното пространство, умение за
селекция на събитията при създа-
ване на журналисти-
чески текстове, за
употреба на журна-
листически изразни
средства в съответ-
ния раздел и жанр и
единство между ком-
позиционно офор-
мление и
съдържание на
текста. 
Патронът на кон-
курса  Григор Попов
е един от синовете
на възрожденците
Станка и Никола
Икономови. Роден е
през 1879 г., създател
е на театрална дру-
жинка към читалище
„Развитие“ в Раз-

град, участвал е в македонското
революционно движение заедно с
Гоце Делчев и Пейо Яворов,
участва и в Балканската и Първата
световна война. От 1922 до 1944

г. издава един от най-дълго изли-
залите частни вестници в Лудого-
рието – „Разградско слово“.
Журито, което оцени творбите и
отличи нашия вестник като най-

добрия ученически вест-
ник в страната, бе в състав:
Садет Кърова – кореспон-
дент на БТА, Марина Бе-
нова – кореспондент на
БНР, Радка Минчева – ко-
респондент на Дарик
радио, Галина Матева –
главен редактор на вестник
„Гледища днес“, Митко
Ханчев – главен редактор
на вестник „Екип 7“.
Наградата е особено ценна
за нас, защото в началото
на учебната 2015/2016 го-
дина бяхме изправени пред
сериозни трудности, свър-
зани с подновяването на
редакционния екип.
Всички журналисти, които
досега списваха вестника,

са вече студенти, с изключение на
трима. Сроковете ни притискаха,
трябваше бързо да се изграждат
умения, но ние се справихме. И
то, оказва се, добре. Беше важно
точно в този момент да се съизме-
рим и затова сме особено доволни
от постигнатото. 
Припомняме на читателите си, че
това е поредната наша награда.
През 2013 година бяхме удос-
тоени с трета награда в Шестия
национален журналистически
конкурс „Стоян Михайловски“.
През следващата – 2014-а ста-
нахме носители на първа награда
в същия конкурс. 
Пожелаваме си все по-добър вест-
ник, все по-отговорни и всеот-
дайни журналисти и повече
читатели. А на всички вас поже-
лаваме да произвеждате много по-
зитивни новини, за които ние да
разказваме!

Екипът на „В@з Буки Веди“ 

Първа награда за „В@з Буки Веди“ в Четвъртия национален
журналистически конкурс „Григор Попов“

След две национални награди – през 2013 и 2015 година, затвърдихме позициите си на най-добрия ученически вестник в страната
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- Били ли сте някога в Плевен?

Харесва ли Ви градът ни?

- Плевен за мен е прекрасен град. За
първи път бях тук като студент. То-
гава обиколих Мавзолея, бях на Па-
норамата. По-късно написах едно
стихотворение „Адрес“, което е
посветено на защитниците на Пле-
вен, като казах, че градът е един
редут на българската свобода.
- Съюзът на българските писа-

тели води началото си с председа-

тел патрона на нашето училище

Иван Вазов. Как се чувствате вие

на неговия стол?

- Може да се каже, че Вазов е един
от основателите като почетен член
на Съюза на българските писатели.
Дори сега аз чувствам Вазов, както
и всеки друг български писател,
като почетен член. В моя кабинет
имам закачен негов портрет. Аз в
никакъв случай не мога да се срав-
нявам с него, нито пък ми е мина-
вало това през главата. Но това,
което Вазов ни е оставил като за-
вети, ние трябва да го съхраняваме.
- Как се роди любовта Ви към ли-

тературата?

- Любовта ми към литературата
може би се яви още с научаването
на азбуката. За голямо мое съжале-
ние или не, когато аз бях на 5 или 6

години, нямаше компютри и интер-
нет и тогава човек трябваше да раз-
вива своето въображение. На тази
възраст започнах да съчинявам пър-
вите римушки, което не значи, че
искам да се покажа като някакъв
вундеркинд. Чак в гимназията от-
ново ме вдъхнови музата. Тогава се
появиха първите ми неопитни сти-
хове и постепенно, може би вече
повече от 40 години, вървя по един
път, който е доста труден. Литера-
турата е маратон, който не е 38 ки-
лометра, а може би 3 800 светлинни
години и докато човек е жив, той се
бори със словото.
- Кои са любимите Ви теми за пи-

сане и има ли такива, от които се

боите?

- Няма тема, от която да се боя, но
мисля, че темата за любовта е най-
важната и най-съществената. Под
обич не визирам само тази между
мъжа и жената. Любовта към май-
ката и към родината са също много
съществен елемент за човек, който
се занимава с литература. Много
често обичта към майката се отъж-
дествява с тази към родината. Все
по-често обаче забелязвам по теле-
визията или вестниците някой да
казва българинът това, българинът
онова, все едно че самият той не е

българин. Българинът не може да
бъде само крадец и мошеник.
Трябва да се гордеем с това, че за
пет века не сме загубили национал-
ната си идентичност и сме се съх-
ранили. И искам да се обърна към
вас, младото поколение, да казвате
аз съм българин с гордост, точно
както Вазов е казал „Аз съм бъл-
гарче“. 
- За каква възрастова група е по-

трудно да се пише и защо?

- Трябва да се пише не толкова еле-
ментарно, защото вече няма еле-
ментарни хора. Но не бива и да се
пише много сложно, защото по-
езията не е призвана да усложнява
нещата, за това има различни науки.
Поезията трябва да пречупи дори
най-сложните неща през призмата
на чувствата и емоциите и да ги
превърне в близки на човека. За по-
езията няма ограничения.
- Имате ли любима книга?

- Разбира се, че имам много лю-
бими книги. Ако кажа една или две,
в никакъв случай няма да бъда
точен. На времето, може би във ва-
шата възраст, ми направиха две
книги голямо впечатление. Те бяха
на Селинджър - „Спасителят в
ръжта“ и „Очите ми зелени, устата
ми хубава“. Леко написани, така че

веднага да те грабнат.
Скот Фицджералд също
ми е много любим, да не
говорим за класиците.
- Защо според Вас мла-

дите хора не четат?

- Мисля, че не четат, за-
щото се появи интернет,
което е нещо много по-
лесно. Но аз искам да се
обърна към вас, може би
съм страшно закъснял и
ще го приемете с присмех,
но винаги е хубаво да се
прочете една книга. И ко-
гато чрез буквите се съз-
даде въображение, това е
нещо неповторимо, което
не може да се замени с
нищо друго.
- Кои книги бихте препо-

ръчали на всеки мла-

деж?

- Нека всеки младеж чете български
автори. Но има една книга, която за-
дължително всеки трябва да про-
чете и това е „Дон Кихот“ на
Сервантес. Това е една брилянтно
написана книга.
- Какво бихте посъветвали на-

шите ученици?

- Вие сте в училище „Иван Вазов“,
това е наистина патриархът на бъл-

гарската литература. Само заради
факта, че учите в това училище, вие
сте вътрешно задължени да обичате
българския език и литература. Това,
че училището се намира в Плевен,
който е градът на българската слава,
значи, че вие сте продължители на
тази слава и никога не забравяйте,
че сте тръгнали именно оттук.

Магдалена Минкова 10б 

Дори само заради името на училището, в което учите, сте
задължени да обичате българския език и литература

Боян Ангелов е председател на Съюза на българските писатели от 2014 год. Работил е като редактор и главен редактор в столични издания, в Министерството на културата, в Коми-
тета за телевизия и радио. От 1990 до 2002 г. е главен редактор на сп. „Читалище“.  Завършва Софийския университет, антропософска педагогика и социална психология с признат
докторат, преподавал и специализирал в областта на гьотеанистиката, антропософската естетика, историята на философията, социалната и педагогическа психология. Член е на

Съюза на българските журналисти. Негови творби като самостоятелни книги или участия в сборници и периодични издания са превеждани на над 15 езика.
Боян Ангелов бе в нашия град по повод представянето на новата литературнокритическа книга „Жена Слово Космос“ на плевенската писателка Лалка Павлова. Част от нашия екип

бе в Художествената галерия на събитието и успяхме да поговорим с писателя по въпроси, които ни интересуват.

Отбелязахме националния празникР Е П О Р Т Е Р

Голямата награда от Националния
конкурс „Освобождението“- 2016 е в

нашето училище
Донесе ни я Георги Калинов от 5д клас

На 2 март на съвсем зна-
ково място - в Панорамата
„Плевенска епопея –
1877“, в присъствието на
десетки деца бяха награ-
дени авторите на най-доб-
рите творби, изпратени за
участие в конкурса, при-
зван да отбележи Нацио-
налния празник на
България – Трети март и
138-та годишнина от Ос-
вобождението на Бълга-
рия. Можеха да се
представят събития, под-
визи, портрети и памет-
ници на герои, свързани с
националноосвободителните
борби на българския народ и
Руско-турската освободителна
война 1877/1878 год. Тази година
участваха 300 рисунки от 40 учи-
лища и 3 читалища от 30 населени
места в 10 области на България.
Председател на журито, оценило
творбите, бе дългогодишният пре-
подавател по изобразително из-
куство Сашо Златанов.
Присъдени бяха Голяма награда

на конкурса „Освобождението”,
две първи, две втори, две трети и

по пет поощрителни награди за
двете възрастови групи - от първи
до четвърти и от пети до осми
клас.
Голямата награда на националния
конкурс „Освобождението” за
2016 г. се присъди на нашия уче-
ник Георги Калинов от 5д клас с
преподавател Росица Симова. Гео-
рги получи грамота и таблет, а за
другите класирани имаше стативи
и флашки.
В надпреварата участваха тради-
ционно и други наши ученици.
Сред тях Десислава Цочева от 7б,

която в предходните две години бе
носител на Голямата награда, Тео-
дора Цветкова и Надина Мари-
нова – отново от 7б клас, с
преподавател Клаудия Черак-
чиева. Поздравяваме всички
участници и им пожелаваме още
по-големи успехи!
Конкурсът традиционно е органи-
зиран от Дирекция „Военноисто-
рически музеи“ и Община Плевен
с подкрепата и съдействието на
Министерството на образова-
нието и науката.

В@З Буки Веди

138 години от Освобож-
дението на България 

По случай 3 март децата от V-
VII клас подредиха традицион-
ната си изложба във фоайето на
втория етаж. Мотото на излож-
бата е: „Да знаем и помним, да
се гордеем и продължим пътя
им!“. Много от рисунките пред-
ставят пейзажи на връх
„Шипка“ и панорамата „Пле-
венска епопея 1877 г.“, също
така и много български револю-
ционери и борци за свобода. Пре-
създаването на битките по време
на Руско-турската освободителна

война показва, че малките худож-
ници са горди и щастливи от това,
че са българи!

Никол Валентинова 8б

Нашите спортисти – 
отново най-добрите

Лекоатлетите от нашето училище
бяха част от 47-ата щафета „Оби-
колка на Военноисторическите
музеи“, посветена на Национал-
ния празник 3 март. И както обик-
новено, записаха победи.
Момичетата 5-7 клас бяха втори,
а момчетата от същата възрастова
група заслужиха първото място.
Момичетата 8-10 клас се наре-
диха на второ място, а момчетата
ни от същата възрастова група от-
ново бяха най-добри и заслужиха
златото. Проявата бе организи-
рана от Община Плевен и кабелна
телевизия и доставчик на интер-

нет услуги „Спринт“ – Плевен.
Победителите получиха Купи, ме-
дали, значки и предметни на-
гради.
Браво на нашите спортисти – ти-
чайте за здраве, но и за награди!

В@з Буки Веди



За поредна година в СОУ „Иван
Вазов“ град Плевен се проведе
състезанието „Spelling Bee”. Тази
година учениците, които се явиха,
бяха много добре подготвени.
Едни от най-малките (3-4 клас)
дори останаха до финала. Послед-
ните трима участници, които ме-
риха знания, бяха Велислав
Въглев, Александра Руменова и
Никол Петрова. В продължение на
36 кръга децата се представиха от-
лично. 

На трето място се класира Велис-
лав Въглев от 4г клас. Второто
място зае Александра Руменова от
6б клас, а на първо място за втора
поредна година е Никол Петрова -
също от 6б клас. Всички ученолю-
биви пчелички получиха грамота,
линия с логото на състезанието,
както и бурканче с мед от Федера-
цията на българските пчелари.
Журито в английското състезание
- Йоана Дойнова, Камелия Доб-
рева и Десислава Бинова, споде-
лят, че борбата за първото място е
била много по-оспорвана от мина-
логодишната, както и че учени-
ците са били много по-добре
подготвени.

Йоана Кирилова 
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Убедително
представяне в
„Spelling Bee”

Ние, учениците от 7г клас, участвахме с голямо желание в проекта по
география „Страните от Азия“. Разказахме  за Индия, Саудитска Ара-
бия, Япония, Турция, Русия, Тайланд, Китай… Облеклата бяха инте-
ресни, а храната- традиционна: руски бонбони и сладки, сушени сливи,
традиционен “Наан”, банани с карамел от страна на Тайланд. Участие
в представянето взеха Галина, Цветина, Ева, Ивайло, Кристиян, Нико-
лай Генов, Николай Иванов, Момчил, Мартин, Виктория, Кристина,
София, Цветослава, Кристиан, Радослав, Огнян и Христо. По този
начин се запознахме с културата на различните народи. Прекарахме
един час, който ще помним дълго.

В 7е клас избраха да представят бита и културата на Индия, Индонезия,
Русия, Саудитска Арабия и Япония. 

Един необикновен урок,
който ще помним дълго

Р Е П О Р Т Е Р

Шейсет четвъртокласници, из-
брани чрез жребий, участваха за
втора поредна година в проекта
„Научи се да караш ски“. От 8 до
10 февруари на ски пистите в
„Беклемето“ всеки ден показваха
те придобитите умения, докато се
превърнаха в истински любители
на този спорт. Децата се обуча-
ваха безплатно в рамките на 20
часа за 4 дни под ръководството
но професионални треньори. На-
учиха не само техники, но и да са
внимателни, да уважават и дру-
гите около себе си. 
Всичко научено бе показано на
финалния старт. Най-добрите
бяха наградени от директора на
училището Димитър Митев,
имаше и медали. По инициатива
на родителите бяха осигурени и
предметни награди. 
Аплодирайте най-добрите скиори
сред малчуганите:
Първо място – Виктория Ованни-
сян – 4а; Васил Тошев – 4б 
Второ място – Йоана Петрова –

4в; Константин Българанов – 4в 
Трето място – Габриела Цонева –
4а; Владислав Петров – 4г 
Четвърто място – Гергана Дана-
илова – 4а; Пламен Попов – 4а
Пето място – Елица Лилова – 4б;
Христо Христов – 4в 
Шесто място – Анна Лачева – 4г;
Александър Кристеску – 4а.
Грамота за най-прогресивни и по-
зитивни участници в четириднев-
ната програма на обучение
получиха Ханна Лачева от 4г и
Кристиан Колев от 4б. А всички
участници си тръгнаха с диплом
за успешен старт в областта на
ски спорта.
Програмата, която даде възмож-
ност на наши ученици да се обу-
чават и да преживеят толкова
емоции, е съвместна инициатива
на Българската федерация по ски,
Министерството на младежта и
спорта, Мтел, Министерството на
образованието и науката чрез Ре-
гионалния инспекторат – Плевен.

В@З Буки Веди

Ние вече сме скиори
Ако някой си позволи да оспори това самочувствие на

четвъртокласниците, те веднага ще го убедят със своите
дипломи за успешен ски старт

На 14 февруари във

връзка с Международ-

ното изложение на

пчеларите "Пчелар-

ство-Плевен 2016"

традиционно беше ор-

ганизиран Междунаро-

ден конкурс за

рисунка, приложни из-

куства и фотография.

Първа награда в раз-

дел „Приложни из-

куства“ беше

присъдена на Ниагара

Калоянова Георгиева

от 6а клас за изработе-

ната  пчеличка.

В последната сряда на месец фев-
руари 8б клас, по своя инициа-
тива, станахме част от
Международния ден за борба с
тормоза в училище. Денят е бил
отбелязан за първи път в Канада.
Канадски ученик отишъл на учи-
лище с розова блуза и част от
съучениците му започнали да го
тормозят. За да го защитят, не-
гови приятели купили 50 розови
тениски и ги раздали в учили-
щето, като и те се облекли в ро-

зово. По този начин те подкрепили
момчето и се възпротивили срещу
тормоза.
Макар тормозът да не е чак толкова
голям проблем в нашето училище,
ние смятаме, че повече хора трябва
да осъзнаят сериозността му. Ето
защо предложихме, които се чувст-
ват съпричастни и граждански от-
говорни, да дойдат в този ден на
училище, облечени в розово. 
Силно се надяваме от следващата
година повече ученици, а защо не
и учители, да са облечени в розово
на този ден, за да заклеймим на-
силниците.

Виолета Антонова 8б

Ден против тормоза в училище

Предизвикваме ви!!!

Събитието, което ме разтърси

Ежедневно сме атакувани чрез раз-
лични източници от случващото се
около нас. Използвайте страни-
ците на нашия вестник, за да спо-
делите свои мисли и позиция.
Време е да заявите себе си! Ако
искаш да бъдеш чут, ако искаш да
покажеш, че мислиш, че знаеш, че
можеш – говори!
Очакваме твоя материал за съби-
тието, което те разтърси, на позна-
тия адрес: el_vestnik@abv.bg
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С п о рт

Тази година нашето училище извоюва много призови места в различни спортни категории. Отборите
по баскетбол тази година бяха три. Девойките 8-10 клас застанаха на най-почетното място в стълбичката
на наградените. Първи в града, те се подготвят за областното състезание и зона. Момчетата 8-10 клас
достигнаха до трето място от 7 отбора в града. Юношите 11-12 са на четвърто място, като миналата го-
дина бяха първи. Треньорката им Поля Маринова споделя, че с много упорита работа се постигат видими
резултати и че много се гордее със своите състезатели. Всяка година поне по един баскетболен отбор е
на първо място и носят слава на училището ни! 
Състезанията по тенис на маса тази година донесоха на Вазовци първо място. В предишни години от-
борът ни е бил на две републикански първенства и три зони. Добрите постижения на момичетата се пос-
тигат чрез разбирателството между тях, екипна работа и взаимопомощ, споделя тяхната треньорка
Гергана Радковска. Както и че е горда с постиженията на отборите си всяка година.
Волейболът не остана по-назад. Тази година се представихме с три отбора в общинското първенство.
Девойките 11-12 достигнаха до 4 място, а юношите 11-12 клас са на второ място в групите. На първо
място са юношите ни 8-10 клас, които сега се подготвят за областно и зона. Треньорката им Мая Цвета-
нова пред нас благодари не само на победителите, а и на всички участници за старанието, за желанието,
с което идват на тренировки, и пожела на всички да не се предават.

Габриела Гагова 10б

Момичетата от 8-10
клас нямаше как да
пропуснат възмож-
ността да донесат по-
редната награда в
своето елитно учи-
лище. Г-жа Гергана
Радковска даде всичко
от себе си, за да под-
готви момичетата за
състезанието. Всеки
вторник и петък де-
цата намираха време,
за да тренират усър-
дно. В деня на надпре-
варата се оказа, че две
от ученичките, които трябва да се
състезават, са възпрепятствани да
присъстват. Техните места заеха
двете резерви на отбора. Въпреки
изненадите и притеснението, моми-
четата достойно заеха третото място
в състезанието, като общо пет от-
бора мериха сили. Момичетата, за-

писали третото място, са Йоана Ки-
рилова, Виктория Вълова и Екате-
рина Симеонова. Те отсега се
заканват да тренират много по-усър-
дно и убедително, за да може в след-
ващото състезание да оглавят
класацията. 

Йоана Кирилова

април 2016

Спортуваме и печелим! Отново! Заслужен финал финал
в бадминтона

Достойно представяне в УГ 2016

Браво на нашите ученици - две
първи места за юноши лека атле-
тика 8-10 и 11-12 клас и второ
място за девойките 8-10 клас. Въ-
преки лошото време в деня на със-
тезанието отборите се представиха
отлично и показаха, че по-добри от
нас няма!
На 26 март се проведе и областното
състезание по баскетбол, където
момичетата 8-10 клас победиха
противничките си от Никопол. От-
бора заминава на зони! Стискаме
им палци!

Габриела Гагова

Победният ход продължава

Момичетата от отбора по хандбал 5-7 клас извоюваха първо място

за училището ни на общинско ниво. Господин Кирилов - треньорът

им, каза, че отборът е сформиран много бързо, но успехът им е бла-

годарение на трениралите преди девойки. Треньорът им ги приканва

да продължават да се занимават с този спорт и да поддържат тра-

дициите на училището ни живи.

Представянето на щафетата за момичета 5-7 клас бе класирано на

второ място, а на момчетата - на първо място.

Габриела Гагова 10б 

Хандбалът ни записа първо място
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На добър път, Випуск 2016! Пътувайте заради самото пътуване, а
не за да пристигнете!

Мариела Тодорова, класен ръководител

В началото на нашето общо приключение
бяхме общо 19 човека, а завършваме значи-
телно по-малко. „Последните мохикани“, за-
щото това е последната подобна паралелка.
Учениците бързо свикнаха един с друг. В
класа цари приятелска атмосфера. Макар и
много различни характери, те се допълват
един друг. С отлично чувство за хумор,
единни във всичко и с много добри сърца са
учениците ми. Макар и понякога да са ме
ядосвали, много сме се смеели през годи-
ните, разговаряли сме по различни теми,
свързани с училището и в личен план.

Лидия Танева, класен ръководител

Скъпи мои приятели, 
скоро ще удари последният учили-
щен звънец за вас. Бих искала да ви
благодаря за незабравимите ми-
гове през тези четири години.
Запазете хубав спомен от времето,
прекарано заедно!
Пожелавам ви здраве и сбъднати
мечти!
Живейте достойно и със самочувст-
вие! Вярвам във вашите успехи!
На добър час!

В началото почти не се познавахме,
но това не ни попречи бързо да се
сближим. Още през първата ни го-
дина заедно станахме задружни и
сплотени.  Научихме се на търпение
и толерантност един към друг неза-
висимо от различията в характерите
ни. Споделили сме безброй весели
моменти, които ще помним винаги.
Както във всеки колектив, и в нашия възникваха конфликти, но винаги намирахме път към решението им.
Късметлии сме, че попаднахме на такава прекрасна класна. Освен добър преподавател, г-жа Танева за нас винаги е била и опора в трудните
моменти. В нейно лице сме намирали разбиране и подкрепа и през годините много се привързахме към нея.
Пет години прекарвахме повече време със  съучениците си отколкото със семействата си и естествено раздялата няма да е лесна. Въпреки
това ние знаем, че ще продължим да бъдем все така близки приятели и че ще запазим връзка.

За нашите избори
Нашето съществуване е съпроводено от неизбежното и

постоянно правене на избори. От това, да станем вместо

да поспим още пет минути сутрин, до това, да учим

вместо да излезем с приятели, от купуването на зелената,

а не синята блуза до допълнителната лъжичка захар в ка-

фето – ние взимаме изобилие от решения и търпим по-

следствията от тях. А изборите са навсякъде. И въпреки

че основно родителите решават вместо нас в ранна въз-

раст, в крайна сметка трябва да застанем лице в лице със

ситуациите, поставени пред нас от живота, и да напра-

вим своя избор. 

Пътят, по който поемем, и решенията, които вземаме,

имат дълготрайно влияние върху бъдещето ни. Те пос-

тавят граница между нас и другите и ни отличават от

всички останали. И вярвате или не изборите, които пра-

вим във всеки един момент, формират цялото ни същест-

вуване. Дали ще решиш да отидеш в университет, или

да посетиш курсовете по изкуство, за които винаги си

мечтал – изборът е твой. Всичко е твой избор и винаги е

било. Миналото е невъзможно да бъде променено, но то

дава ясна преценка за грешките, които сме допуснали.

Бъдещето е необятно и неразгадаемо. Настоящето е вре-

мето, в което трябва да живеем, което ни дава силата да

моделираме живота си с решенията, които взимаме.

За жалост няма универсален списък за правене на из-

бори. Нито има наръчник за това, как да не правим

грешки. Гледайки новините през изминалите седмици

обаче се замислих за това, каква е цената на тези

грешки. Слушайки как мои връстници жертват животите

си за „перфектното селфи“ върху вагоните на влаковете,

бях разтърсена от това,  в какво се превръща обществото

ни с всеки изминал ден. Казваме си „Но не може да сме

чак толкова зле!“ и вярваме, че магически всичко ще се

промени, но жестоката истина е, че не е така. В действи-

телност никой вече не преценява реалната стойност на

всяко свое действие. Никой не се замисля дали всъщност

си струва изборът му. Доказателство са младежите,

които, преследвайки харесванията в социалните мрежи

и измисленото признание за глупостта си от „прияте-

лите“ си, едвам не губят своя живот. 

Дотолкова ли преценката ни е замъглена от „палците на-

горе“, или това са просто изключения?! Иска ми се да

вярвам, че това са отделни случаи, че хората не са завла-

дени от търсенето на мнима популярност, че има още

мислещи индивиди. Мислещи за изборите си, знаещи

значението им и стойността, която имат. Иска ми се хо-

рата да разберат, че това не значи, че нямаме право на

грешки. Грешките са част от това, че сме хора. Колкото

и да обмисляме по кой път да поемем, понякога просто

не се получава така, както искаме. Не трябва да ни е

страх от риска, разбира се. За да рискува един разумен

човек обаче, той трябва да знае последствията от своите

действия. Проблемът е, че в днешно време много от цен-

ностите са променени, а заедно с тях и изборите, които

правим. Много неща губят стойностите си и биват за-

сенчени от нови. Като стойността на семейството. Или

на образованието. Или дори на живота...

Дали ще се научим да бъдем разумни, или не също е наш

избор. И колкото и да е относително, понятието „раз-

умен“ има смисъл за тези, които искат да го разберат. За

да бъдем разумни, трябва да приемаме, че невинаги ще

сме прави, но и да се учим от миналото и грешките си.

Не можем да се върнем назад и да променим изборите

си, но можем да променим настоящето си, черпейки зна-

ние от тях. Решенията са градивните единици на човека

и от всеки зависи как ще изгради себе си. 

А всеки ден носи нови предизвикателства, трудности и

възможности. Не забравяйте, че изборът във всяка си-

туация е ваш. Винаги е било така. J 

Мерилин Писина 10з

В 8-и клас все още не се познавахме, но с времето се сприятелявахме. Разбира се,
имали сме разногласия, но в повечето моменти сме сплотени и единни. През годи-
ните са били много забавните моменти, някои от които дори непозволени. Никога
няма да забравим как бяхме единствените притежатели на въртящ се стол в 8-и
клас. Възползвахме се докрай от него. Един от най-веселите ни моменти със стола
е разхождането с него по училищните коридори. 
Винаги сме били приятели и с нашата класна ръководителка. Понякога сме имали
противоречия с г-жа Мариела Тодорова, но винаги сме се разбирали. Часовете с нея
винаги са приятни. Никога не сме се бояли да споделим каквото и да било и да по-
лучаваме ценни съвети за бъдещето си.  
Оказа се, че годините ни заедно минаха бързо и неусетно. Надяваме се, че ще за-
пазим връзка един с друг.

Ивайло Лачев, класен ръководител

12и е сплотен, задружен и изключи-
телно забавен клас. Проблемите  ре-
шаваме заедно и взаимно си
помагаме. Радвам се, че съм класен
ръководител точно на този клас. Те са
пример за цялото училище. Наистина
ще ми е много мъчно, когато бие звъ-
нецът на последния ни час заедно, за-
щото освен че са любимите ми
ученици, те се превърнаха в много
близки мои приятели, на които винаги
мога да разчитам. Пожелавам на
всеки един от колектива успех в но-
вото начало! Бъдете все така задружни
и целеустремени!

Интересно започна животът ни заедно
в 8 клас. През останалите години рас-
тяхме. В началото бяхме малки, не гле-
дахме сериозно на нещата и се
интересувахме само от забавления. Но времето ни направи зрели, отговорни и стойностни хора. Неусетно стана така, че бебешките номера, които
момчетата правеха, останаха в миналото и сега сме колективни и задружни. Най-важното - научихме се да работим в екип. Колкото и да бяха
трудни и изморителни дните ни, много вълнуващи и приятни моменти и невероятни спомени сме запазили. А господин Лачев е най-добрият шеф.
Винаги ни е нахъсвал и ни е подкрепял - както в трудните моменти в часовете по математика, така и в живота. Той е нашият духовен предводител!
Обичаме го!
Всички бихме искали да запазим добри взаимоотношения помежду си и да останем приятели.

Йоанна Иванова, класен ръково-
дител

„Един неразделен клас“, общност,
мислеща и действаща синхронизи-
рано?! Не, това не е 12л клас. Те са
по-близо до дъгата – цветни,
топли, нежни, красиви, различни!

Осемнадесет  пораснали вече мо-
мичета, превърнали се в плени-
телни млади жени - някои дръзки,
а други свенливи, но всички жаду-
ващи за свободен, вдъхновяващ и
изпълнен с любов живот. А до тях
трима младежи, които тепърва за-
почват битките си в мъжкия свят.

С две думи – прекрасни и млади!

Ние бяхме деца, изпълнение с
очаквания и надежди за това,
което ни предстои. Все още не се
познавахме и ни беше трудно да се отпуснем един пред друг, заради това може би бяхме малко притеснителни. С годините се промениха
не само отношенията ни, а и самите ние. Пораснахме, минавайки през различни етапи. Обичахме се, мразехме се, карахме се, а после се
сдобрявахме.
Вече сме зрели хора. Подкрепяме се взаимно и си помагаме с каквото можем. Макар да ни се наложи да минем през много трудности,
докато се превърнем в колектив, накрая успяхме да се сформираме като истински такъв.
Първите три години прекарахме с г-жа Галина Цекова – тя бе не само наш учител, а и наше семейство. От началото на 12 клас г-жа Йоанна
Иванова пое ролята на наш класен ръководител. Тя е един невероятен човек, един от малкото искрени учители, истинска и земна, която
винаги застава зад нас. Когато имахме нужда, в най-трудните моменти, ни оказваше подкрепа. Благодарим!
Всеки от нас има различни планове и мечти за бъдещето. Можем само да се надяваме, че животът ще ни срещне отново!

„Светът и хората в него не ги интересува твоето самоуважение. Те ще
очакват от теб да постигнеш нещо, преди да се почувстваш добре!”

Бил Гейтс, създател на Microsoft

„Единственият начин да вършиш стра-
хотна работа е да обичаш това, което
правиш. Ако не сте го открили още, про-
дължавайте да търсите! Не се примиря-
вайте! Както всички въпроси, свързани
със сърцето, ще откриете това, което
търсите. Както всяка добра връзка става
все по-добра и по-добра, като минават
годините. Така че, продължавайте да
търсите, докато не го откриете! Не се
примирявайте!”

Стив Джобс през 2005 

пред Станфордския унивеситет

„В училище може и да е нямало разделение на
победители и загубеняци, но в живота такова има!
В някои училища са премахнали повтарянето на
един и същ клас: дават ти колкото опита са ти не-
обходими, за да напишеш правилния отговор. Това
обаче няма ни най-малка прилика с реалния живот!
Животът е несправедлив – свикни с този факт.”

Бил Гейтс, милиардер и създател на Microsoft

„Вашето време е ограничено. Не го прахосвайте да живеете
нечий чужд живот! Не бъдете ограничавани от догмата, което
е да живееш с резултата от мисленето на други хора! Не поз-
волявайте шумът от мненията на другите да приглуши вашия
собствен вътрешен глас! И най-важното: имайте куража да
следвате сърцето и интуицията си! Те някак си вече знаят
какъв искате да станете! Всичко останало е второстепенно.” 

Стив Джобс пред Станфордския унивеситет

„Колкото и отвратително да е положението ви, старайте се
да не вините за него външни сили: историята, държавата, ра-
сата, родителите, фазата на луната, детството. Изобщо ста-
райте се да уважавате живота не само заради неговите
прелести , но и заради трудностите му. Те са част от играта и
хубавото е, че не са лъжа. Всеки път, когато сте отчаяни или
сте на границата на отчаянието, когато имате неприятности или
затруднение, помнете: в този момент животът говори с вас на
единствения, добре известен му език.”

Йосиф Бродски, поет, преводач
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Материалите подготвиха:
Йоана Кирилова, Мария Димитрова, Пламен Николов,
Сияна Максимова



Поинтересувахме се дали има уче-
ници, чието хоби е да четат. Ре-
шихме да попитаме нашите
съученици от осми клас какви са
любимите им заглавия, автори,
жанрове. За наша радост тези,
които казаха, че не четат, бяха
малка част (едва 8%).
Статистиката показа, че най-чете-

ните книги (25%) са съвременни,
тийнейджърски. Един от най-по-
пулярните автори е Джон Грийн.
Търсени са и занимателни книги
като „Унищожи този дневник“,
„Една страница на ден: Ежедневен
творчески спътник“ и антистрес
книги за оцветяване.
Жанрът „фентъзи“ се нарежда на
второ място. Най-четената книга
от този жанр остава „Хари Потър“.
Младият магьосник е сред най-
любимите герои на осмокласни-
ците.
Романтичните книги са на трето
място с цели 17%. Като цяло са

предпочитани повече от момиче-
тата, както и очаквахме.
Детската класика се нарежда на
четвърто място в нашата класация.
„Малкият принц“ е победител,
следван от „Том Сойер“, „Питър
Пан“, „Пипи Дългото чорапче“. Да
се надяваме, че „Пипи Дългото чо-
рапче“ е останала любимата им

книга от ранна възраст, а не е
единствената, която са прочели.
8% от съучениците ни признаха,
че не четат. Споделиха, че харес-
ват повече филмите, защото гледа-
нето им не изисква усилия.
Всъщност са гледали много филми
по поредици книги.
Най-малко четени се оказаха при-
ключенските, комедия, драма и
екшън, подредени в низходящ ред.
Това изследване ни успокои, че все
още има време, докато мишката
„изяде“ книжката. 

Камелия Григорова 8б

Никол Валентинова 8б

В@з Буки Веди стр.8

Замислете се коя беше последната
книга, която прочетохте? Вероятно
не можете да си спомните. Един-
ствените заглавия, които веднага
изникват в главата ви, са „Пипи
Дългото чорапче” или „Мечо
Пух”. Възможно е да си спомните
последното изучено произведение
по литература, но не неговото съ-
държание, а просто като поредната
безинтересна творба.
Тъжно и жалко е как тендецията
към нечетене набира сила. Новото,
подрастващо поколение, смята, че
това е едно скучно, лишено от
смисъл занимание. Четенето
определно не влиза в списъка с
„готините” неща, които един тий-
нейджър може да прави през сво-
бодното си време. Челното място
в тази класация се отрежда на пре-
глеждането на менюто в някое ка-
фене и постването на снимки в
социалните мрежи. А книгите?! Те
тънат в забрава. Оставени на някой
рафт, покрити с дебел слой прах.
Но в себе си те крият неограни-
чено знание, носят мъдростта на
времето. Книгите не са само
букви, съчетани в изречния, зад

тях се крият смисли, житейски ис-
тини. Те са огледало на човешката
душа. Затова вместо да търсите из
фейсбук страниците подходящия
статус, с който да опишете наст-
роението си, открийте го между
редовете на книгите. Потопете се
в света на въображението. Имате
огромен избор от герои и сюжети.
Пък току виж, в някоя от тези
„скучни” книги можете да от-
криете себе си, да промените виж-
данията и светоусещанията си. 
Една моя учителка казваше: „Кол-
кото книги си прочел, толкова жи-
вота си изживял!”. А вие колко
искате да изживеете?

Магдалена Минкова 10б

Госпожа Евелина Ницова е при-
ела това участие за изключително

важно, за да се стимулира чете-
нето, затова вече пета година тя
включва учениците си в инициа-
тивата. Тази година малките чита-
тели се запознаха с предложените
заглавия и се спряха на няколко от
тях - „Истории от големия двор“
от Иван Раденков, „Малкият Ни-

кола: Кой иска да играе с кукли“
на издателство „Колибри“, „Бъди

ми приятел“ от Юлия Спиридо-
нова, „Страшни зверове“ от Роалд
Дал и „Мида, раковина и море“ от
Борислав Мирчев. И голямото че-
тене започна... В специално пос-
ветени на това часове децата
четат на класа, слушат увлека-
телно поднесени истории от роди-

телите и класния ръководител.
Предвижда се и посещение на

книжарници, библиотеки, рису-
ване на илюстрации, описване на
книгите в специално създадени
читателски дневници.
Четете, гласувайте и бъдете чита-
тели с мнение!

В@з Буки Веди

Колкото книги си прочел,
толкова живота си изживял
21 век – векът на технологиите и неограничените възможности на

човешкия ум. А къде е необходимостта от четене?

април 2016

Най-малките – с мнение за прочетеното
„Бисерче вълшебно“ е единствената награда за детско-юношеска литература в България, чието жури

са младите хора от 6 до 15 години.  В „Бисерче вълшебно“ книгите са издадени на български език

съвсем скоро – през предходната на гласуването календарна година. Организаторите вярват, че де-

тето също е читател с мнение и го канят да стане част от журито на „Бисерче вълшебно“ 2016!

Какво трябва да направите!

Нужно бе да се разгледат номинираните заглавия – окончателните списъци  бяха налични от  края на

януари 2016 г. Книгите бяха разделени в 3 възрастови категории, за да  е по-лесно. Всеки желаещ мо-

жеше да научи повече за онези книги, които са грабнали вниманието му.  Достатъчно бе да се избере

само една от тях, която да бъде за читателя безценно бисерче. А после да се гласува – линиите  бяха

отворени до 17 април 2016г. Всеки гласувал участник получи на мейла на родител/настойник/учител

грамота за почетно жури и така се включи автоматично в томболата за награди.

Четат ли учениците?

П Р И С Т Р А С Т И ЯЗащо (не) четем?

Журналистическо проучване

Психолозите смятат, че по по-
черка може да се определят ос-
новни особености на човешкия
характер. Върху начина, по който
изписваме буквите, влияят такива
фактори като емоционалното със-
тояние и свойствата на нервната
система. Според специалисти,
фактът, дали пишем красиво, или
не, се дължи на наследствеността.  
Много известни личности са
имали грозен и неразбираем по-
черк. Означава ли това, че гроз-
ното писане е признак на
гениалност? Специалистите не са
единодушни, но ето няколко при-
мера за гении, на които не им се е
получавало да пишат красиво и
четливо.  
Наполеон - Почеркът на френ-
ския пълководец се променял
около седем пъти, като с времето
ставал все по-сложен и неразби-
раем. Наполеон е автор на един
роман, чието разшифроване е съз-
дало много трудности.  
Бетовен - Почеркът на музикал-
ния гений Бетовен е станал при-
чина Деветата симфония да бъде
печатана цели две години след
създаването ѝ заради неразбирае-

мия почерк на композитора.  
Карл Маркс - Той не е оста-
вял разстояние между ду-
мите, което правело прочита
на трудовете му истинско
мъчение. 
Алберт Айнщайн - Гениал-
ният физик се отличавал не
само с грозен почерк, но и с
немарливост. Записките му
били целите в петна, отпеча-
тъци от пръсти и други пречки за
гладкото им четене. 
Лев Толстой - Почеркът на Тол-
стой бил разбираем единствено за
жена му, която преписала „Война
и мир” няколко пъти. Според пси-

хиатъра Чезаре Ломброзо, напра-
вил анализ на почерка на великия
писател, по този начин би могла
да пише само жена с леко поведе-
ние и с психически отклонения. 

По материали от Интернет

Хората, които пишат грозно,

са по-умни от тези с красив почерк

Тийнсвят

www.sou-ivanvazov.eu
Актуална информация за училищния живот, предстоящи състе-
зания и конкурси,
пробни зрелостни
изпити

Богат фото- и виде-
оархив

Статистика на сред-
ния успех на учени-
ците в съпоставка с
изминали години.



Добре, започвам с мотивите... да
кажем, че до 12-и клас нямах осо-
бена представа какво искам от
живота. После се сетих, че при-
родните науки като биология и
химия винаги са имали едно осо-
бено влияние върху средата, в
която усъвършенствам когнитив-
ните си умения, и изведнъж реша-
вам, че бялата престилка би ми
седяла по-добре от чиновничес-
кия костюм. И така се получи, че
аз хванах пътя... или той мен
хвана…
Колегите ли? Ами, честно казано,
доста интелигентни и приятни са
за компания. Темите ни са разно-
образни и варират постоянно, но
ще трябва да ги опозная още, за да
дам някаква адекватна оценка на
всеки поотделно. Като цяло смя-
там, че съм попаднал в манджата
по мой вкус, като естествено тук-
там е прекалено с пипера (сами
интерпретирайте тази кулинарна
асоциация).
Сега нещо за колектива на пре-
подаващите. Да кажем, че лако-
ничността тук си е на място.
Накратко, гледат на нас като на
равни, на които просто трябва да
се предаде още умствен багаж, за
разлика от учителите, които
трябва да изградят и някаква лич-
ност от глиненото човече на чина
пред тях. В това отношение учи-
телите имат по-отговорната роля.
Някои казват не гледай никога
назад. Само че има и друга ис-
тина. Погледни назад, за да видиш
какво те крепи, когато насрещ-
ният вятър е силен. Е, 8-те години
във „Вазов“ са една такава стена.

Тук станах голяма част от сегаш-
ното си Аз. Е, малкият вътрешен
глас на лудия също имаше роля,
но друг път за тези тъмни сили.
Класът, времето прекарано с него,
и странностите на съдбата опред-
елено са нещо, което никога няма
да бъде заместено от който и да е
момент в бъдеще. С други думи,
има какво да се помни. Колкото до
най-емблематичните образи,
които изплуват при името
“Вазов”, първо винаги има една
обща картина на това, което е
„Вазов“ като душа от души и кар-
тина от картини, които говорят
сами за себе си. За капак винаги
се появява колоритният и загадъ-
чен образ на Мартин Конов (бивш
съученик), който можеше да те
накара да се чудиш дали ти са-
мият съществуваш. Но пак, това е
само за капак.
Сега обратно в настоящето. Пред-
почитам да не развалям изненад-
ата и да оставя учениците сами да
гадаят какво става, след като г-н
Митев най-накрая ти подаде дип-
ломата и ти каже: “Ти! Изправи
се! Сега вече имаш силата да се
изправиш срещу Него! Живота!
Ето ти ключа! С Вратата трябва
сам да се справиш!”. След това ще
прекрачат прага на университета.
Само ще загатна, че промяната си
заслужава (тук се кашлям многоз-
начително). Едно ще им кажа на
“наследниците”. Изборът си е
ваш. Направете го, но го напра-
вете вие! Не Бог да е с вас, ВА-
ШИЯТ Бог да е с вас.
Е, късмет на следващото стъпало!
Ако има желание - има и начин!
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Наближава 15 май – Празникът на
Плевен. Ние от екипа на „В@З
БУКИ ВЕДИ“ ви предлагаме ня-
колко интересни факта, с които
искаме да ви накараме да се гор-
деете, че живеете в Плевен - из-
вестни българи, родени в града
ни, място, покрай което всеки ден
минавате, но едва ли сте влизали
в него и малко за Плевенската кас-
када. 

Интересни факти за Плевен

 Името на Плевен е било дадено
от славяните и произлиза от ду-
мата „плевел“. Когато търговците
минавали през града, забелязвали,
че около пътя и от двете страни са
избуяли плевели. Оттам и градът
бил наречен Плевен

 Най-големият плевенски квар-
тал е „Сторгозия“. В него живеят
близо 30 000 човека.

 Името на римската крепост
Сторгозия има гръцки произход и
се превежда като „град на лю-
бовта“. 

 В Плевен се намира единстве-
ният музей на виното в България. 

 Парк Кайлъка е разположен на
площ от около 10 хил. дка.

 Обсадата на Плевен е най-важ-
ната битка по време на Руско-тур-
ската освободителна война.

Известни съграждани

Александър Балкански

Александър
Балкански е
изпълнител
на уникални
номера и
т р и к о в е ,
представени
по целия
свят. Роден е на 8 август 1942 г. в
Плевен. Професионалния си
дебют прави едва на 9 и остава на
манежа 57 години. Удостоен е с
лауреатското звание “Универса-
лен артист”, което означава, че е
от малцината, които владеят пет
от седемте циркови жанра до съ-
вършенство. 

Магърдич Халваджиан

Магърдич Халваджиян е българ-
ски режисьор и продуцент. Роден
е на 18 февруари 1967 г. в Плевен.
В младежките си години е свирил
в група. Собственик е на проду-

цент ските
фирми „Glo-
bal Films“ и
„Global Vi-
sion“. Има
над 450 зас-
нети клипа
и реклами и
е един от
най-успеш-
ните в продуцентския бизнес. С
продуциране се занимава от сре-
дата на 90-те години. Негови са
едни от най-рейтинговите пред-
авания в ефира.

Тереза Маринова

Тереза Ма-
ринова е
бъ л г а р с ка
лекоатлетка,
която на
л е т н и т е
о л и м п и й -
ските игри в
Сидни през
2000 г. печели златен медал в дис-
циплината троен скок. Родена е на
5 септември 1977 г. в град Плевен.
Тя е спортист № 1 на България за
2000 г.

Сграда, покрай която всеки

ден минаваш, но едва ли си я

посещавал

Художествена галерия „Даре-

ние Колекция Светлин Русев“

В нея са изложени около
400 работи на български и
чужди художници, дарени
от известния художник и
колекционер Светлин
Русев. Открита е на 12
юли 1984 година и е раз-
положена в бивша об-
ществена баня, построена
в началото на 20 век. На
първия етаж на сградата
са изложени картини на
най-известните български худож-

ници от първата половина на 20
век. Вторият етаж е отделен
главно за съвременни български
художници, но там са изложени
също и работи на представителя
на виенския сецесион Йозеф
Бауер, както и най-старата кар-
тина в галерията - работа на неиз-
вестен френски автор от 17 век.
Третото ниво, разположено в ку-
лите на старата баня, показва ра-
боти на български гравьори,
картини на известни чужди ху-
дожници, сред които и Пабло Пи-
касо.
Така че ако харесвате изобраз-
ителното изкуство, ви призова-
ваме я посетите. Денят на Плевен
е прекрасен повод за това.

Плевенската каскада

Един от най-красивите обекти в
Плевен е Водната каскада. Тя
представлява залята водна площ
над 1500 кв.м. с над 10 водопада,
763 струйници, 47 броя луминис-
центни осветителни тела и 122
прожектора. Целият воден ком-
плекс е една вълнуваща поредица
от фонтани и препятствия, която
е особено ефектна вечер заради
съчетанието на вода и светлина.
Водната каскада в Плевен е най-
голямата такава на Балканския
полуостров. За съжаление в по-
следните години все по-рядко я

виждаме функциони-
раща изцяло. Ние се
надяваме по плевен-
ските празници да я
видим отново в целия й
блясък.  
Ако вие имате да ни
разкажете нещо инте-
ресно и незвестно за
града, в който живеем,
го направете на el_vest-
nik@abv.bg.

Иван Жунтовски 9м

Какво не знаем за родния си град?
Във „Вазов“ станах голяма част от сегаш-

ното си Аз. Научих, че ако има желание –

има и начин

Николай Михайлов се дипломира с Випуск

2015. В момента е студент в специ-

алността „Фармация“ в Медицинския

университет – София. Каквато и ви-

зитка да му направим, със сигурност

няма да успеем да назовем всичките му

умения и таланти. Умен, интелигентен,

музикален, изключително любопитен към света и всичко,

което го заобикаля. Той бе ученик в 12л клас и постигна най-

високи резултати в целия курс на обучение. Въпросите, по

които му предложихме размисъл, са свързани с избора на спе-

циалност и професия, първите му впечатления от новото му

битие, както и какво би ни посъветвал… 

април 2016

След последния звънец

 20 март – Международен ден
на детската приказка
Приказките са любими на хората
от всички възрасти. Всеки обича
да слуша и чете за невероятни
герои и приключения. Победата
на доброто винаги вдъхва над-
ежда, скритите послания ни учат
на духовни ценности. Целта на
празника е да ни припомни гласа
на разказвача, който чуваме дори
когато четем наум.
 27 март – Междуна-
роден ден на театъра
Сцена, пурпурна за-
веса от кадифе. Ак-

тьори, които се превъплъщават в
различни роли, сякаш сменят са-
моличността си. Това е магията на
театъра. Международният ден на
театъра не е празник само на ак-
тьорите и на любителите на това
изкуство, а на всички хора, за-
щото „Целият свят е сцена и ние
сме актьори.“- Уилям Шекспир.
 Сигурна съм, че всеки свързва
1 април с Деня на шегата. Не про-
пускайте да скроите номер или да
разсмеете някого. Ще се намери
кой да излъже и вас.
 2 април – Международен ден
на детската книга

Датата съвсем не е избрана слу-
чайно, тъй като на 2 април преди
211 години в Оденсе се ражда
детският писател Ханс Кристиян
Андерсен. Сигурно няма възрас-
тен, който да не е израснал с при-
казките му „Малката русалка“,
„Малката кибритопродавачка“,
„Новите дрехи на царя“, „При-
нцесата и граховото зърно“…
 7 април – Световен ден на
здравето 
По традиция у нас празнуват
всички работещи в сферата на
здравеопазването. Пожелават се
професионални успехи и се го-
вори за здраве и дълъг живот.
 12 април е денят на първия в
историята пилотиран космически
кораб на космонавта Юрий Гага-
рин и се отбелязва като Междуна-
роден ден на космонавтиката и
авиацията.
 22 април – Международен ден
на Земята

И д е я т а ,
която свър-
зва хората
по целия
свят на тази
дата, е да се
обединят в
защита на
околната среда. 
 29 април – Световен ден на
танца
На този ден целият тан-
цуващ свят отбелязва
своя празник – както
професионалисти,
така и самодейни ар-
тисти, всички, които
обичат танците.
 На 1 май е Денят на труда.
 На 3 май е Международният
ден на Слънцето.
 В Русия и България на 7 май се
чества Денят на радиото и телеви-
зията.
 9 май – Световен ден на Ев-

ропа, посветен на мира и един-
ството.
 На 18 май е Международният
ден на музеите, а по този повод на
 21 май ще се проведе дванад-
есетото издание на „Нощ в му-
зеите“. Не пропускайте!
 На 1 юни празнуват всички
малки и пораснали деца.
 На 9 юни не забравяйте да при-
помните на приятелите си колко
са важни за вас. Макар и Ден на
приятелството, това е просто един
ден от годината. Показвайте им го
365(6) дни.
 8 март е Ден на мама, а 19 юни
- Ден на татко. На пропускайте да
изненадате бащите си с подарък.
 6 юли е Световен ден на целув-
ката. 
 7 юли е Европейски ден на шо-
колада. Отпразнувайте го, като си
похапнете шоколад. На този ден е
позволен в големи количества!

Камелия Григорова 8б

Да празнуваме!
С какво свързваме месеците април, май и юни? Може би със за-

топлянето на времето, с аромата на люляк. С върбови клонки,

боядисани яйца, цъфнал божур. С празници като Лазаровден,

Цветница, Великден, Гергьовден, с ваканция. А знаете ли, че през

тези месеци се честват и много международни празници. Всеки

от нас може да намери своя ден!
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З А Б А В Н О

1. След биенето на звънеца учител
идва по коридора, твоята реакция
е:

а)влизам в стаята и си сядам на
мястото си; 1т.

б)изчаквам го да дойде и му
тряскам вратата пред носа; 0т.

в)изчаквам го и го заговарям. 2т.

2. Когато учител си е забравил
учебника в учителската стая и те
моли да му го донесеш, ти оти-
ваш, за да:

а)загубиш време от часа; 0т.

б)помогнеш на учителя; 1т.

в)създадеш добро впечатление.
2т.

3. Когато учител те покани на из-
вънкласна дейност, свързана с не-
говия предмет, ти:

а)отказваш му, защото не ти се
занимава; 0т.

б)приемаш от добро възпитание;
1т.

в)отиваш, защото може да ти
пише шестица. 2т.

4. Целият клас спори с госпожата
по даден проблем, ти:

а)взимаш страната на класа, за
да не те взимат за „задръстеняк“;
0т.

б)заемаш страната на госпожата,
за да правиш добро впечатление;
2т.

в)заемам лично моя позиция. 1т.

5. В края на срока учител ще ти
пише по-ниска оценка от тази,

която си заслужил, ти:
а)подготвяш се, за да му дока-
жеш, че не е прав; 1т.

б)приемаш оценката и не се за-
нимаваш; 0т.

в)започваш да се умоляваш на
учителя да ти промени оценката.
2т.

Събери точките и провери ре-

зултата си:

0-2т. Ти си незаинтересован от
учебния процес и проблемите,
свързани с училището. Поспиваш
повечко в часовете и учителите
вече смятат да ти взимат такса
хотел.
3-4т. Ходиш в училище по задъл-
жение. Опитваш се да се докажеш
пред съучениците си, но все пак
тяхното мнение не е най-важно.
БЪДИ СЕБЕ СИ!
5-6т. Мнението на учителите за
теб е добро, но ти не се интересу-
ваш от него. Стремиш се да пос-
тигаш високи резултати, но не се
самоизтъкваш с тях пред съучени-
ците си.
7-8т. Учителите те харесват и на
теб това ти допада. Ти обаче на-
мираш тънката граница между
добро отношение и подмазване.
9-10т. Ти си отличник в подмазва-
нето, но това показва липса на са-
моуважение. Ние те съветваме ДА
СЕ ПРОМЕНИШ. 

Иван Жунтовски 9м

КОЛКО ГОЛЯМ ПОДМАЗВАЧ СИ?

Тея – Аз имам
по-голям брат и
искам, докато
спи, да го залея
с мляко и той и
се стресне.

Рая – На мен
веднъж ми на-
правиха шега в
детската гра-
дина. Едно мо-
миче каза, че
ще ме изкаже
на госпожата.
Аз се хванах и
много се изпла-
ших. А всъщ-
ност после тя
нищо не каза на
лелката.

Ана – Аз се по-
шегувах с мама
и тате, като им
сложих мед в
кафетата, а те
не ги обичат
подсладени.

Кристиян –
Една вечер

мама правеше вечеря и аз сложих
тенджерата под масата. Мама се
чуди цяла вечер къде съм скрил
яденето.

Никол – На ми-
налия Първи
април кака ми
направи шега и
сега искам да й
го върна. Ще на-
правя така - ще
сложа трайно
червило в пудрата й и когато тя си
сложи от нея, ще стане цялата
червена и няма
да може да си
махне грима. 

Полина – Аз
искам да на-
правя номер на
тати, като се
промъкна зад
него, докато си
пие кафето. Той
ще се стресне и
ще се залее. 

Моника – Аз
искам да на-
правя номер на

брат си, когато спи. Ще му сложа
ръката във вряла вода и той… ще
видим какво ще
стане…

Виктория – Аз
ще се пошегу-
вам с баба, като
й подаря под-
арък и когато тя
го отвори, в ли-
цето й ще из-
бухне брашно.

Йоана – Аз ще
сложа лют
пипер в сока на
брат ми и на
него много ще
му люти.

Николай – Аз
ще сложа в лег-
лото на брат ми
змии и той ще
се уплаши, за-
щото се стра-
хува от тях.

Преслава Кръстева 10б

Изработването на пате, зайче и птиче могат да разнооб-
разят вашия ден. Нужна ни е цветна хартия, от която да из-
работим животните. Изрежете по показаните шаблони
хартията, залепете лентите за глава и тяло и останалите
елементи по показания начин – уши, човки, криле и крака.
Нарисувайте очи или ги залепете от хартия. Нашите кра-
сиви и интересни  герои са готови! J

Никол Валентинова 8б 

Интересни хартиени
играчки

Необходими продукти
1 чаена чаша овесени ядки
1 чаена чаша пълнозърнесто брашно
2 бр. средно големи и добре узрели банана
1 чаена чаша кафява захар
½ чаена чаша (125) масло
2 яйца
½ чаена чаша на-
трошени сурови
ядки
½ кафена лъжичка
сол, 1 кафена лъ-
жичка лимонов
сок, 1/2 бакпулвер
Време за пригот-
вяне:
45 минути
Рецептата в три стъпки:
1. Извадете яйцата от хладилника, те трябва да
са на стайна температура. Разтопявате маслото,
след което го разбивате с яйцата и захарта. До-
бавяте и смачканите банани и лимоновия сок.
2. Пресявате брашното и бакпулвера със сито,
добавяте овесените ядки и солта.
3. Изсипвате сместа с брашното към тази със
смачканите банани, като накрая добавяте и на-
трошените ядки.
Изсипвате сместа във формата за мъфини, като
във всяко гнездо на формата слагате по една
хартиена кошничка. Пълните хартиените кош-
нички на ¾ , а не догоре, за да не прелеят кекс-
четата при печене и печете в предварително
загрята на 200 градуса фурна. След 20 минути
в дома ви ще ухае прекрасно, а банановите
кексчета ще са готови!

Виктория Панова 8б

Тест Каква шега бихте направили
или сте правили, за да разсмеете близките си

на 1 април?

Малък коментар

Училищният живот може да бъде
много стресиращ. Графикът ни
всяка седмица е запълнен с кон-
тролни, изпитвания и проекти. В
главата ни е пълен хаос, а мисълта
за следващия тест по математика
ни ужасява. Прибираме се вкъщи
изтощени от поредния натоварен
ден, а време за почивка няма, за-
щото трябва да се справим с
почти непосилната задача, да на-
учим трудния урок по химия.
Опитите ни за усвояване на мате-
риала понякога се увенчават с не-
успех и решаваме, че даденият
предмет просто не ни се отдава.
Но нека бъдем честни - има мо-
менти, в които толкова много ни
мързи, че дори не отваряме учеб-
ниците. А ето, че идва следващият
ден. Учителят влиза в час, отваря
дневника и задава
”любимия” на
всички ученици
въпрос, а имено:
„Има ли някой,
който иска да бъде
изпитан по жела-
ние?”. Гробна ти-
шина изпълва класната стая, а
нивото на стрес се покачва до не-
бесата, докато дневникът отново
не бъде затворен. Ето няколко на-
чина, с които да контролираме на-
прежението, преди да се
превърнем в „топка от нерви”

Смейте се 

1 минута смях на ден води до 45
минути физическо отпускане.
Прочетете виц, забавлявайте се с
приятели или си спомнете по-
следната небивалица, която някой

изрече в час.
Мислете позитивно 

Когато постоянно мислим как не-
щата не вървят и каква е вероят-
ността да получим слаба оценка,
привличаме негативна енергия.
Няма как да ни потръгне, щом сме
с такава нагласа.

Четете книги

Може да ви се стори странно, но
четенето на книги успокоява. 1
час в света на художествената ли-
тература освобождава съзнанието
от натрупаното напрежение.

Спорувайте

Какъвто и да е спортът, той ни
отърсва от стреса. Дори да отде-
лите само 30 минути, това ще ви
гарантира по-хубав ден.

Поглезете се

Всяко крайно лишение е стрес за
отганизма. Хапвайте
по малко шоколад,
купете си нова дреха
или парфюм. Гри-
жете се за себе си.

Пълноценен сън 

Сънят е благодат за
нашето тяло и наст-

роението ни. А ние, учениците,
сме винаги недоспали. Осигурете
си от 6 до 8 часа сън, за да имате
пълноценен ден.
Стресът е неизменен спътник в
нашето ежедневие, но следвайки
тези прости съвети, можем да на-
малим нивото му. Училището по-
някога ни напряга, но нека не
забравяме, че то ни носи и поло-
жителни емоции!

Магдалена Минкова 10б

Как да преборим стреса в училище

Има начин да контролираме напрежението, преди да се превърнем в

кълбо от нерви Мъфини с банан и ове-

сени ядки
Това е една от любимите ми рецерти за

здравословен десерт и затова реших да

я споделя с вас

Здравословно Сръчни ръце



Родените през 1928, 1940,

1952,1964, 1988, 2000, 2012 са

зодия Дракон

Техните истории са изпълнени с
безкрайни митове и невероятни
легенди. Интересното е, че от
всички животни в китайския
зодиак Драконът е единственото
митично животно! Основен
елемент - дърво; посока - изток;
цвят - златен; цвете - роза; дърво
- секвоя; щастливо число - 2;
камък – рубин. През 2016 може да
проявите интерес към
изучаването на чужди религии,
философии и учения. Може да си
създадете и нови приятелства,
които да прераснат в нещо
особено силно и позитивно.

Родените през 1929, 1941, 1953,

1965, 1977, 1989, 2001, 2013 са

зодия Змия

Всички, родени под знака на
Змията, притежавате мъдрост,
придружена със страхотна
интуиция. Имате афинитет към
образованието -
обичате да се
усъвършенствате
и развивате в тази
сфера. Основен
елемент - огън;
посока - юг; цвят -
син; цвете -
камелия; дърво -
палма; щастливо
число - 3; камък –
опал. 2016 година
за вас ще е доста
трудна. Пазете се
от злоумишлени

клюки. От октомври ще започне
по-добър период за вас.

Родените през 1930, 1942, 1954,

1966, 1978, 1990, 2002, 2014 г. са

зодия Кон Характерно за всички
вас, родените в годината на Коня,
е това, че сте винаги весели,
позитивни и усмихнати. Кръвта
ви кипи, често сте неспокойни и
дори буйни, но никога агресивни
или нападателни. Основен
елемент - огън; посока - юг; цвят
- черен; цвете - нарцис; дърво -
бяла бреза; щастливо число - 8;
камък – топаз. 2016 година ще
бъде по-скоро добра, отколкото
неблагоприятна, но е редно да се
настроите психически за
очакваните трудности и
проблеми.

Родените през 1931, 1943, 1955,

1967, 1979, 1991, 2003, 2015 г. са

зодия Овца

Всички, родени в годината на
Овцата, притежавате нотка на
артистичност, която ви отличава

от останалите. За всяка ситуация
имате своя реакция - харесва ви да
сте различни и да го показвате.
Основен елемент - огън; посока -
юг; цвят - зелен; цвете - нарцис;
дърво - кучешки дрян; щастливо
число - 12; камък – сапфир.
Любов и пари ви очакват през
2016, която се очертава да е доста
романтична.

Родените през 1920, 1932, 1944,

1956, 1968, 1980, 2004, 2016 са

зодия Маймуна

С чувството си за хумор вие
успявате да намерите мястото си
сред всякакви хора, във всякакви
ситуации. Основен елемент -
метал; посока - запад; цвят - жълт;
цвете -  глухарче; дърво - явор;
щастливо число - 10; камък -
тигрово око. През 2016 година ще
играете важна роля. Това е вашата
година. Ще имате всичко, каквото
желаете. Ще се веселите и
развличате, ще събирате сили и
ще активизирате волята си. Ще
имате печалби и материални

придобивки, но
основно печалбите ви
ще се състоят в
набиране на нови
умения и знания.

Родените през 1921,

1933, 1945, 1957, 1969,

1981, 1993, 2005 г. са

зодия Петел

Храбростта е
качеството, което ви
отличава от
останалите. Основен
елемент - метал;

посока - запад; цвят - лилав; цвете
- хризантема; дърво - дъб;
щастливо число - 6; камък – топаз.
2016-а ще бъде много благодатна
за родените под знака на петела.
Ще имате напредък в
образованието.

Родените през 1922, 1934, 1946,

1958, 1970, 1982, 1994, 2006 са

зодия Куче

Според Китайския хороскоп
кучетата са честни, може да им се
има доверие. Основен елемент -
метал; посока - запад; цвят -
тюркоаз; цвете - невен; дърво -
череша; щастливо число - 9;
камък – рубин. През 2016 е
препоръчително да бъдете
нащрек, когато става въпрос за
подписване на важни договори.

Родените през 1923, 1935, 1947,

1959, 1983, 1995, 2007 г. са зодия

Глиган Галантността и
вниманието към околните са
първите качества, които ви
отличават от останалите. Основен
елемент - вода; посока - север;
цвят - лилав; цвете - кала; дърво -

акация; щастливо число - 5; камък
- лунен камък. 2016 година за вас
ще е спокойна и богата на
интересни идеи.

Това ще е накратко тази година,
годината на маймуната, а дали
всичко е истина, предстои да
разберем. Дано да ни донесе
повече положителни емоции от
изминалата!

Камелия Григорова 8б

В@з Буки Веди стр.11април 2016

Мъничко, червеничко;
няма уста, няма зъби; гле-
даш ли го - не те закача;
хванеш ли го - ще те ухапе.

Денем съм празно, нощем
съм пълно. 

Гони те - бягаш; настигне

те - падаш.

Всички го искат, а когато
дойде, бягат от него 

Всеки го обича, а погледне
ли го, му се мръщи. 

По кой път лош човек не
стъпва? 

Забързани да изпреварите остана-
лите в закусвалнята, падате в ко-
ридора.
Стресирани от предстоящото из-
питване, сте забравили да заку-
сите след това, къркорещият
стомах в часа е задължителен.
Разочаровани от оценката, която
сте получили, започвате да гово-
рите против учителя, но той, се
оказва, че не е напуснал стаята.
Моментът, в който помахате на
човек, и се окаже, че сте се при-
познали.
За да помогнеш на приятел, му по-
магаш на тест и той изкарва по-
висока оценка от теб.
Отивайки до тоалетна в час, обър-

кваш класната си стаята с тази на
друг клас.
Когато кажеш нещо „смешно“, и
само ти се засмееш.
Най-честото оправдание на
всички ученици, независимо
колко далече живеят, е „Закъсня
ми тролеят!“
Всички момичета обичат да гледат
снимките на харесваното от тях
момче, но когато то мине покрай
тях и забележи те какво правят, то-
гава става интересно.
Винаги идваш с домашни, но
точно когато госпожата реши да
ги провери, ти не си го написал.

J Иван Жунтовски 9м

Да се посмеем на себе си
Всеки от нас е изпадал в конфузни ситуации. Надявам се да ви

накарам да се посмеете, когато се сетите как сте изглеж-

дали в тези моменти. Защото, който умее да се смее на себе

си, знае как да се забавлява

З А Б А В Н О

Овен – Независимо
какво ще ти донесе
бъдещето, остани по-
зитивен/на и си при-

помни, че лятото наближава. Но в
никакъв случай не зарязвай уро-
ците...

Телец – Да бъдеш
перфектен, не е
лесно. Но всяко твое
начинание ще се

увенчае с успех. Давай смело на-
пред и експериментирай!

Близнаци – Здравей,
пролет! Нов сезон –
ново аз. Време за про-

мени! Опитай се да спечелиш
одобрението на някой учител...
или пък недей! Ти решаваш.

Рак – Раздразнение?
Гняв? Агресивност?
Ха-ха, това започна
да звучи като реклама

за лекарства. Ето ТВОЕТО лекар-
ство - природа. Излез навън,
тичай, спортувай, бъди с при-
ятели. Това е най-доброто реше-
ние на всичко.

Лъв – Омръзнало ти е
все едно и също, все съ-
щите хора? Сега е мо-
ментът за нови

приятелства и запознанства.
Може да те изненадат с неочак-
вани промени и пътувания.

Дева – Разсеян/а си?
Сега не е времето за
това. Внимавай, за-
щото не всички

около теб ти мислят доброто. Ще
постигнеш успехи, ако заложиш
на сигурно и на натрупан опит.

Везни – Внимавай с ду-
мите срещу приятелите
и роднините, защото

може да си изпатиш. Имаш въз-
можност да напълниш касичката

си.

Скорпион – Всичко ще
е наред, но не се впус-

кай в необмислени начинания.
Ако си необвързан/а, сега е идеал-
ният момент да промениш това.

Стрелец – Ако имаш
някаква върховна цел,
времето да я осъщест-

виш е тук и сега. Ще успееш да се
справиш с всички изникнали пре-
пятствия и ще се озовеш на върха.
Действай!

Козирог – Никакво от-
пускане. Затвърди зна-
нията, преглътни егото!

Можеш да направиш нещото,
което винаги си искал/а и за нищо
на света не пропускай тази въз-
можност.

Водолей – Всичко, за
което си мечтаеш, е
постижимо. Сега

можеш да осъществиш идеите си,
но не бързай – никой не може да
изпревари времето. Има възмож-
ност за финансово подобрение.

Риби – Здравей, Работа!
Имаш ужааасно много
задължения и работа.

Работата е там, че няма да можеш
да се отървеш от работата. Хуба-
вото на тази работа е, че работата
ще ти помогне да се стабилизи-
раш и в бъдеще да нямаш много
работа. Ах, каква била работата –
сложна работа!

Преслава Кръстева 10б

ХОРОСКОП

За най-малките
Обичате ли гатанки? Още от малки научаваме много

от тях.  Забавлявайте се!

Отговори:въгленът, леглото, куршумът, дъждът, слънцето,

Млечният път

Каква ще бъде 2016-а за всеки
от нас според Китайския хоро-
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1. Прием в четири паралелки с интензивно изучаване на английски език:

1.1. Една паралелка природоматематически профил с интензивно изуча-

ване на английски език:

1.1.1. Брой ученици – 26;
1.1.2. Профилиращи предмети – информационни технологии, матема-
тика, английски език, география и икономика;
1.1.3. Форма на обучение – дневна;
1.1.4. Срок на обучение – 5 /пет/ години;
1.1.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни изпити по българ-
ски език и литература и математика;
1.1.6. Балообразуване – оценката от изпита по български език и литера-
тура + три пъти оценката от изпита по математика + оценките по българ-
ски език и литература и математика от удостоверението за завър2шен
седми клас – максимален бал 36.

1.2. Една паралелка природоматематически профил с интензивно изуча-

ване на английски език:

1.2.1. Брой ученици – 26;
1.2.2. Профилиращи предмети – информационни технологии, английски
език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната
среда; 
1.2.3. Форма на обучение – дневна;
1.2.4. Срок на обучение – 5 /пет/ години
1.2.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни изпити по българ-
ски език и литература и математика;
1.2.6. Балообразуване – оценката от изпита по български език и литера-
тура + три пъти оценката от изпита по математика + оценките по биоло-

гия и математика от удостоверението за завършен седми клас –
максимален бал 36.

1.3. Една паралелка природоматематически профил с интензивно изуча-

ване на английски език:

1.3.1. Брой ученици – 26;
1.3.2. Профилиращи предмети – математика, английски език, немски
език, информатика;
1.3.3. Форма на обучение – дневна;
1.3.4. Срок на обучение – 5 /пет/ години
1.3.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни изпити по българ-

ски език и литература и математика;

1.3.6. Балообразуване – оценката от изпита по български език и литера-

тура + три пъти оценката от изпита по математика + оценките по био-

логия и математика от удостоверението за завършен седми клас –
максимален бал 36.

1.4. Една паралелка хуманитарен профил с интензивно изучаване на ан-

глийски език:

1.4.1. Брой ученици – 26;
1.4.2. Профилиращи предмети – български език и литература, англий-

ски език, история и цивилизация, информационни технологии;

1.4.3. Форма на обучение – дневна;
1.4.4. Срок на обучение – 5 /пет/ години;
1.4.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни изпити по българ-

ски език и литература и математика;

1.4.6. Балообразуване – три пъти оценката от изпита по български език и

литература + оценката от изпита по математика + оценките по бъл-

гарски език и литература и история и цивилизация от удостовере-
нието за завършен седми клас – максимален бал 36.

2. График за организиране приемането на учениците:

2.1. Провеждане на приемните изпити:

2.1.1. Български език и литература – 18 май /сряда/;

2.1.2. Математика – 20 май /петък/;

2.2. Обявяване на оценките от приемните изпити – до 3 юни /петък/;

2.3. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.
Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема -
от 16 юни /четвъртък/ до 21 юни /вторник/;

2.4. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
– до 27 юни /понеделник/;

2.5. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване
на заявление за участие във втори етап на класиране – 

от 28 юни /вторник/ до 30 юни /четвъртък/

от 8.00 до 16.00 часа , стая №314-кабинет на директора;

2.6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
– до 4 юли /понеделник/;

2.7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране -

от 5 юли /вторник/ до 7 юли /четвъртък/

от 8.00 до 16.00 часа , стая №314-кабинет на директора;

2.8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след
втори етап на класиране – на 8 юли /петък/;

2.9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 

от 11 юли /понеделник/ до 13 юли /сряда/;

2.10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класи-
ране – до 15 юли /петък/;

2.11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране -
от 18 юли /понеделник/ до 19 юли /вторник/

от 8.00 до 16.00 часа , стая №314-кабинет на директора;

2.12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след
трети етап на класиране – до 21 юли /четвъртък/;

2.13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и запис-
ване – до 5 септември /понеделник/.

3. Необходими документи за участие в класиране:

3.1. Заявление по образец;

3.2. Копие от удостоверението за завършен VІІ клас.
При подаване на документите за участие в класиране учениците пред-

ставят оригинала на удостоверението за завършен VII клас.

4. Необходими документи за записване:

4.1. Заявление по образец;

4.2. Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас;

4.3. Характеристика на ученика.
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