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Напред и нагоре!
СУ “Христо Проданов“ - гр. Карлово, година XXII, бр. 35, април 2017 г.

20 април 1984 г. – съдбовен ден за 
България! Там горе, на осемхиляд-
ника, стъпва и забива българското 
знаме един велик човек – постигнал 
непостижимото, направил невъз-
можното – Христо Проданов! Това 
е името на героя, покорил не само 
най-високия връх на планетата, но 
и нашите сърца. В негова чест напи-
сах най-новото си стихотворение:

ХРИСТО
ПРОДАНОВ

Скрит е, под снега лежи,
вечен сън сега там спи.
Заседнал на върха на планината, 
героят липсва ни, ала духът му 
 укрепява ни сърцата.

Скърби България за сина свой,
а той потънал е в покой...
Не се събужда и дълбоко спи,
високо горе под снега лежи.

МОЯТ РОДЕН ГРАД

Най-хубавият град в България
е той, щом идват да го виждат
        даже от Италия!
„Долина на розите“ тук всички го 
                                                наричат,
чужденци и български туристи
в него се засичат и с розите се 
                                                    кичат.

Училищата в него са красиви,
а учителите – най-учтиви.
На всичко учат те децата,
без да забравят и играта!

Карлово е моят град любим,
с духа си тъй неповторим!

Филиз Палаз, 5.б 

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ХР. ПРОДАНОВ“ -
В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В СТРАСБУРГ

Ученици от СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово ще представят училището, 
града ни и България в Европейския парламент в Страсбург за втори пореден 
път след изявата си от 2013 г! Отборът на СУ „Хр. Проданов“, демонстри-
райки интелект, перфектен английски и отборен дух, завоюва квота за учас-
тие в програмата „Евроскола“ на Европейския парламент в Страсбург. 
Състезанието за области Пловдив и Пазарджик се проведе на 1.04.2017 г. в 
гр. Пазарджик под егидата на Информационното бюро на Европейския пар-
ламент в България. Училището ни бе представено с отбор от седем ученици 
от десети и единадесети клас, профил „Природоматематически“ – Инфор-
матика и ИТ с интензивно изучаване на английски език в състав: Тихомира 
Грошева, Иван Фимов, Любомир Вълев, Мария Шахънска, Васил Стоя-
нов, Никола Николов и Васил Фитфов с ръководители Николина Дано-
ва и Янка Минева. Възпитаниците ни демонстрираха отлични познания и 
умения за динамичен дебат по актуални европейски теми, формулираха ясно 
тезата си на български и английски език, като я подкрепиха с аргументи-
рани доказателства. Задълбоченото познаване и интерпретиране на фактите 
и способността им да мислят аналитично при отговорите на зададените им 
въпроси бяха високо оценени от журито. Спечелвайки състезанието, отбо-
рът ни извоюва квота за 24 ученици по програмата „Евроскола“, която пре-
доставя възможност на участниците ни да прекарат един незабравим ден в 
Европейския парламент в Страсбург на 11 май 2017 г. Представителите ни 
ще участват в симулация на работата на парламента, като разискват и „гласу-
ват“ резолюции и въпроси от интерес за Европейския съюз. От мига, в който 
пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето 
училище и стават част от многоезичните работни групи. Пожелаваме успех 
на нашите представители и нека не престават да следват мечтите си!

Николина Данова, учител по Информатика и ИТ

В навечерието на 33-та годишнина от премиерното българско изкачване на 
връх Еверест и по случай 34 години от създаването на единственото училище 
в страната, носещо неговото име, пожелавам на учениците и техните учители 
все така да покоряват върхове в областта на науката, спорта, изкуството и 
живота! Нека с вяра и гордо вдигната глава да преодоляват всички препят-
ствия и трудности, носейки в сърцата си примера на нашия патрон. Нека в 
общата ни работа се ръководим от високи идеали, а духът на разбирателство 
и стремежът към съвършенство да владеят душите ни. И все така да следваме 
девиза на незабравимия Христо Проданов „Напред и нагоре!“ 

Честит празник!
Мариана Маринова, директор

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СУ „ХРИСТО ПРОДАНОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ПРИЕМ
В ПъРВИ КЛАС 

Избираеми учебни часове: 
БЕЛ, Математика, Музика, 
Изобразително изкуство.
Факултативни учебни часо-
ве: Вокална група, Народни 
танци, АЕ.

Профил „Чужди езици“ с 
интензивно изучаване на АЕ: 
срок на обучение 5 години, 
прием след НВО по БЕЛ и 
Математика.
Балът се формира като сбор 
от следните елементи: удво-
яване на двата резултата от 
националното външно оценя-
ване и оценките по БЕЛ и Ма-
тематика от свидетелството за 
основно образование, превър-
нати по скала в точки.
Профилиращи предмети: 
АЕ, Втори чужд език (немски 
или руски), БЕЛ, Биология и 
здравно образование.

Профил „Предприемаче-
ски“ с интензивно изучаване 
на АЕ, срок на обучение 5 
години,  прием след НВО по 
БЕЛ и математика.
Балът се формира като сбор 
от следните елементи: удво-
яване на двата резултата от 
националното външно оценя-
ване и оценките по География  
и икономика и ИТ от свиде-
телството за основно образо-
вание, превърнати по скала в 
точки.
Профилиращи предмети: 
Предприемачество, ИТ и Гео-
графия и икономика.

Профил „Софтуерни и хар-
дуерни науки“ с разширено 
изучаване на АЕ, срок на обу-
чение 5 години, прием след 
НВО по БЕЛ и Математика.

Балът се формира като сбор 
от следните елементи: удво-
яване на двата резултата от 
националното външно оценя-
ване и оценките по ИТ и АЕ 
от свидетелството за основно 
образование, превърнати по 
скала в точки. 

Профилиращи предмети: 
ИТ и Информатика, АЕ и БЕЛ.

Профил „Хуманитарни нау-
ки“ с разширено изучаване на 
АЕ, срок на обучение 5 годи-
ни, прием след НВО по БЕЛ и 
Математика.
Балът се формира като сбор 
от следните елементи: удво-
яване на двата резултата от 
националното външно оце-
няване и оценките по БЕЛ и 
История и цивилизация от 
свидетелството за основно 
образование, превърнати по 
скала в точки.
Профилиращи предмети: 
БЕЛ , История и цивилизация, 
География и икономика и АЕ

СЛЕД ЗАВъРШЕН 
ОСМИ КЛАС:

ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ 

Профил „Технологичен“- 
Предприемачество и бизнес,
 срок на обучение 4 години. 

Балообразуващи предмети: 
География и икономика, ИТ и 
среден успех от свидетелство-
то за основно образование.

Профилиращи предмети:  
Технологии, ИТ и География 
и икономика

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВъРШЕН СЕДМИ КЛАС:

БъЛГАРИЯ
Българийо, Родино моя,
любима моя страна,
родих се в теб, държаво китна, 
най-красива на света!

Ще обходя всяко твое кътче,
всяка нива или планина,
за да почувствам силата
на моята родна земя!

Как те Аспарух създаде,
как те ханове прославиха –
със славните си воини,
със здравите си сгради,
с народа, на Бога верен...

Връзка с Бог да запази
и посред трудното време –
робство, смърт и неволи,
как българинът умира
и продължава да се бори,
моли се и вярва,
че утре ще е по-добре!

Българийо, Родино на българи –
верни на Бога деца,
които живота си дадоха,
за да я има и днеска
родната скъпа земя!
Аз на тях БЛАГОДАРЯ!

Венцислава Писачева, 7.б клас

Ние помним неговото име
и изричаме го с гордо вдигната 
                                                    глава:
Христо Проданов – героят, изкачил 
                                                   върха!
Патронът наш – герой за вечни 
                                               времена,
пример той за нас е:
че невъзможното – възможно е.
Последва Христо своята мечта –
да изкачи и стигне горе, най-високо,
до Покрива чак на света…

Замръзна бялата птица,
сля се в едно със снега,
но постигна съкровената мечта!
Остана там за вечни времена
и стана наша пътеводна светлина. 

Мариета Чонова, 8.б

НИЕ
ПОМНИМ

НЕГОВОТО
ИМЕ!

СВЕТОВЕН ДЕН НА ТъРПЕНИЕТО

25 март (Благовещение) е обявен за Ден на търпението. На 22 март от 
13:10 часа всички ученици и учители от СУ „Хр. Проданов“ излязоха в двора 
и за една минута се хванаха за ръце под наслов: „Протегни търпелива ръка 
на съученик“. Ето и други инициативи, с които отбелязахме този ден: уче-
ници изработиха знак и послание за деня на търпението; разпечатиха флаери, 
разпространени от Детския парламент в града; подредиха изложба в учили-
щето ни с изработените послания за търпението; засадиха „дърво на търпе-
нието“ в двора на училището; презентация на тема „25 март – Международен 
ден на търпението“ през целия ден бе пускана на първия етаж.
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ВъЛШЕБЕН СВЯТ

Някъде далеч в гората
казват, че се случват чудесата.

Дърветата говорят ли, говорят –
листата им шумят и все бърборят.

Слънце отвисоко се усмихва,
понякога през клоните надниква.

Проверява има ли мъгли
и недоволно е, намери ли кавги…

Тук зайчетата могат да летят,
не свършва никога на мечките медът.

В гората се сформира група –
да свирят се опитват тука!

Най-отпред е Зайо китаристът,
до него Мечо е барабанистът.

Останаха май без певец,
но ще помогне Мишо – малкият 
                                                  щурец.

Такава е гората в целия си блясък –
тук музика се чува, няма крясък!

Филиз Палаз, 5.б

ВъЛШЕБНО КАМъЧЕ

В света има само едно вълшебно 
камъче! Никой не знае как да го на-
мери или къде точно е скрито. Ле-
генда гласи, че ако го притежаваш, 
ще се сдобиеш с каквото си пожела-
еш. Камъчето е златно на сребристи 
точки. То излъчва ярка светлина. 
Ако я видите, значи камъчето е наб-
лизо! Пожелавам ви да го намерите, 
но много е важно и какви ще са же-
ланията ви…

Савин Вълчановски, 4.а

ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН КУРС

ВъЛШЕБНА РИБКА

Много, ама много отдавна имало 
едно момиченце на име Емили, кое-
то живеело със семейството си. То се 
състояло от нейните майка, баща и 
сестричка на име Вероника. Майка-
та и бащата много се карали...

Веднъж Емили решила да отиде 
за риба. Взела си въдицата, куката и 
стръвта в една огромна черна чанта 
и казала на майка си:

– Мамо, отивам на риболов!
– Добре, скъпа! – отговорила май-

ка ѝ.
Емили отишла до езерцето. Сло-

жила на куката едно червейче, пус-
нала въдицата във водата и зачакала. 
Изведнъж нещо задърпало въдица-
та. Емили също започнала да дърпа. 
И... чудо! Като извадило въдицата, 
момиченцето видяло златна рибка! 
Рибката веднага ѝ проговорила:

– Искаш ли да ти изпълня три же-
лания, за да ме пуснеш?

– Разбира се! – отговорила Емили. 
– Първото ми желание е мама и тат-
ко да не се карат повече.

– Желанието ти е изпълнено! – 
рекла рибката.

– Второто е цялото ми семейство 
да е живо и здраво! Третото е да има 
само здрави хора по света и всички в 
България да се приемат като българ-
ски граждани!

– Всички желания са изпълнени! – 
казала рибката.

Емили я пуснала обратно във во-
дата, а след това се прибрала, раз-
вълнувана, у дома. Всичко, което 
си пожелала, наистина се сбъднало. 
Емили била щастлива, дори много 
по-щастлива, отколкото когато раз-
брала, че вече си има сестричка!

Гергана Жекова, 2.б

ЗЛАТНА РИБКА

Златна рибка имам аз
и един следобед, в късен час,
малко коте тя си хрусна!
Чизми имаше ли то?
Ще ми кажеш ли, брато?
Ах, тази рибка лакомия
май изхрупкала го без чиния!

Деница Георгиева, 2.б

КОТЕ

Малко сиво коте,
когато тръгвах за града,
ти ме изпращаше;
когато се прибирах от града,
ти ме посрещаше...

Къде отиде, коте малко,
къде си, коте сиво?
Без теб игрите ми са скучни,
без теб съм тъжна всеки ден.
Без теб е пусто,
но ако се върнеш ти при мен,
аз пак ще съм щастлива!

Иначе кой ще се умилква 
и ще мяука всеки ден за мляко?
Кой ще спи на стола вън,
кой ще си играе с мене?

Николия Генчева, 4.а

И през новата учебна година учениците от начален курс на СУ „Хр. Про-
данов“ взеха участие и показаха знания и умения в различни области. Нацио-
налната седмица на четенето в училището бе открита с огромен ентусиазъм 
от учениците в начален етап. На 11.10.2016 г. те се срещнаха с детския автор 
Борислав Ганчев, известен с псевдонима Борко Бърборко. С много желание 
и въодушевление децата участваха в различни мероприятия по класове. Ор-
ганизирани бяха „Работилници по творческо писане“. Всички проявиха със-
тезателен дух в игрите „Словесни ребуси“, „Познай пословицата“ и „Литера-
турна лотария“. Чрез екипна работа съставяха гатанки за литературни герои. 
При закриването на Националната седмица на четенето, учениците от IVа 
клас гостуваха на децата от група „Пчеличка“ и група „Слънце“ в ЦДГ „Пър-
ви юни“.  Те прочетоха на малчуганите приказката „Непослушното мече“ от 
А. Жекова и подариха на децата книжки за библиотеката на групите. 

12.10.2016 г. ще остане незабравим ден за децата от начален курс на учи-
лището ни! Техен гост бе Хайгашод Агасян, който с артистичните си изпъл-
нения по неповторим начин завладя детската публика. Децата истински се 
забавляваха и танцуваха под звуците на неговите песни.

На 10.11.2016 г. в Iб клас студент по дентална медицина изнесе открит 
урок на тема „Грижа за зъбките“. Под формата  на игра децата се запознаха с 
това, как да се грижат за своите зъби.

На 20.12.2016 г. учениците от IIIа клас от клуб „Цветна магия“ с ръково-
дител г-жа Благоева, подариха ангелчета и картички на децата от IV група 
на детска градина „Първи юни“. Пламъчетата в очите и усмивките на мал-
чуганите озариха предколедния ден и създадоха неповторимо настроение. А 
на 23 декември малчуганите от IIа и IIб клас с ръководители г-жа Иванова и 
г-жа Лалева, посрещнаха децата от ДГ ,,Първи юни“. Представиха им свои-
те коледни проекти, поздравиха ги с коледни песни и ги зарадваха с малка 
изненада.

На 20.02.2017 г. учениците от ІVа клас с класен ръководител г-жа Богойска 
изнесоха рецитал на тема „Тефтерчето на Левски“ в училищната библиотека.

Учениците от IIIа клас се срещнаха с г-жа Гергана Иванова – председател 
на „Ловно дружество“ в гр. Карлово. От нея децата научиха много интересни 
факти за животните в района, за грижите, които ловните дружинки полагат 
за тях през зимния период и за някои защитени видове в Национален парк 
„Централен Балкан“. 

Продължават уроците по приемственост между отделните етапи на обра-
зование в училището ни. Инициативата бе по идея на г-жа Нели Славова с 
цел по-добра адаптация на бъдещите петокласници. На 14.03.2017 г. в IVа и 
IVб клас се проведоха два съвместни урока по Човекът и природата с г-жа 
Мария Тодорова – преподавател по биология и химия .

На 09.03.2017 г. гост в часовете по Човек и общество в IVа и IVб клас бе 
г-жа Нели Славова – историк и заместник-директор в училището ни, която 
заедно с г-жа Христозова и г-жа Богойска проведе два съвместени урока на 
тема Българското възраждане. 

На 2.03.2017 г. се състоя награждаването на учениците, взели участие в 
зимния кръг на състезанието „Математика без граници“. Поздравления за 
всички участници и за нашите медалисти: Ростислав Дойчинов (IVб) и 
Аделина Сенгелиева (Iа) завоюваха сребърни медали, а Ивелина Тричко-
ва (IVб) – бронзов! Ивелина представи достойно нашето училище и в третия 
кръг на музикалното състезание „Ключът на музиката“ в гр. Пловдив.

Учениците от начален етап на СУ „Хр. Проданов“ взеха участие и в със-
тезанията, организирани от Сдружението на българските начални учители.

Гинка Мурджева, председател на МО на началните учители

Ех, че е красиво в парка!
Всичко се раззелени
сред красива, цветна арка
и разлистени върби!
Няма го снегът навънка,
няма вече студ и мраз.
Птички чудни, пъстрокрили
хвръкнаха завчас!
А къде се губи Мечо?
Спи ли още зимен сън?
Я почакай: отдалече
стъпки тежки чувам вън!

„Ето че се стопли вече, 
всичко е зелено пак!
Май съм се успал – далече
в пещерния топъл мрак!“
Хайде, Мечо, идвай бързо,
стига се протяга вън!
Чакат ни игри, закачки –
застани на онзи пън!

Трябва ни организация!
Да е ясно отсега:
ний сме чудна горска нация –
имам вече новина!
Ще застанем в строй единни,
Пролетта да поздравим
и ще бъдем кротки, мирни,
дружно да се веселим!
Ние сме отбор единен –
чуден, весел горски клас;
учим, пеем и играем,
тичаме в игри в захлас!

Пролетта красива, китна
вече е дошла при нас, 
с златен, слънчев лъч ни гали 
и приветства в този час!
Виж: животните в гората

всички са щастливи пак,
че е топло на Земята –
свърши леденият мрак!
Май и те са ученици
бодри, също като нас!
Вижте Ежко, със бодлици,
носи книжки в този час.

А и Зайо се разхожда,
важен, важен и напет.
Катеричка Рунтавелка
се строява най-отпред!
Имам приказна идея:
да се съюзим сега –
пролетната чудна  фея
да посрещнем на мига!

Добре дошла си, чудна Пролет,
със разцъфнали цветя
и със пъпчици наболи!
Ти изгони пак снега!

Пролетта:
И след дълга тежка Зима
пак дойде и моят ред,
с мен цветя за всички има,
а за Мечо нося мед!
Нека да сте живи, здрави
и послушни, и добри,
да се трудите единни 
като кошерче пчели!

Мария Лалева, начален учител

ПРОЛЕТНА ПИЕСА

Пиесата е изиграна от деца от 
групата по целодневно обучение 
на 2.а и 2.б клас пред първо-
класниците на СУ „Хр. Прода-
нов“. Всички се забавляваха и 
посрещнаха пролетта заедно!

За пръв път тази година съм въз-
питател. Да си призная, бях шоки-
рана! Чувствах се непълноценна, 
но и здравословното ми състояние 
бе такова, че не можех да не прие-
ма работата. Но в началото трябва-
ше да се преборя първо със себе си! 
Цял живот съм била учител и съм се 
опитвала да достигна до всяко дете. 
Смятала съм, че всяка пропусната 
минута е в ущърб на развитието им. 
Съзнанието ми не искаше да приеме, 
че основната отговорност за пости-
женията на децата сега носи друг 
учител, а аз само допълвам неговата 
дейност. Бях свикнала да разчитам 
само на себе си. А в полуинтернат-
ните групи има текучество: кой на 
английски, кой на спорт, кой на ри-
суване… Нямаш удовлетворението, 
че работиш с всички деца, че си дал 
на всекиго по нещо. 

В един момент осъзнах, че мога 
да бъда полезна поне за тези уче-
ници, които присъстват, още пове-
че, че отсъстващите в часовете по 
самоподготовка бяха малко. Посте-
пенно си изградих режим и стил на 
работа. Целта беше една: развитието 
на подрастващите, затвърдяването и 
допълването на знанията им. След-
ващата крачка бе откритието за въз-
можностите, които дават часовете 
по интереси! Занимания, които ви-
наги са ми липсвали в годините на 
учителстване.

Започнахме със състезания по че-
тене. Познат текст, непознат текст, 
актьорски прочит и изиграване на 
познат и непознат текст, актьорски 
превъплъщения… Децата се запали-
ха! Установиха, че могат да се изявя-
ват – превключихме на театър. Ста-
нахме свидетели на десетки скечове 
от най-различни области на живота. 
Впечатление правеше умението на 
децата да усетят характерните черти 

на образите, които изграждат. Те ус-
пяваха да напипат и проблематиката 
на съвременния начин на живот, без 
значение дали скечът бе предвари-
телно подготвен, или импровизиран. 

Пред мен се откри необятен свят 
– светът на децата извън училище: 
техните усещания, възгледи, въз-
приятия, отношения, което даде 
възможност за подпомагане на пси-
хо-физическото развитие на децата 
и съдейства на възпитателния про-
цес. На тази основа се проведоха 
и десетки неформални беседи по 
най-различни теми, като започнем 
от поведение, минем през човеш-
ките взаимоотношения, отношение 
към бича на съвременното общество 
– зависимостите и стигнем до цели-
те на децата и мотивацията за пости-
гането им.

Особено голям ефект имаше уп-
ражнението „Играем на учители“. 
Започнахме с урок на Ади (Адриана 
Марчева), която се представи блес-
тящо и с това запали огъня на же-
ланията. След нея всеки искаше да 
се пробва и да покаже уменията си! 
Стигнахме дотам, че децата започ-
наха да се сърдят, ако някой имаше 
повече изяви от другите. А провеж-
даните от децата уроци все повече се 
усъвършенстваха…

Особен интерес предизвика сери-
ята логически задачи, които изди-
рихме. Не, нямам намерение да ги 
издавам – ние дори не знаем кои са 
авторите на повечето от тях. Но тези 
задачи съдействат за развитието на 
логиката, находчивостта, досетли-
востта и са безкрайно интересни. 
Изчакваме да мине външното оце-
няване и ще ги съберем в тетрадка. 
Така ще можем да ги ползваме и при 
работата ни с други ученици.

Занимания по интереси! Два пре-
красни астрономически часа, кои-
то дават изключителна свобода на 
действие човек да развие фантазия-
та си, да създаде приятни емоции в 
душите на децата, да ги амбицира, 
да ги накара да обикнат училището. 
Прекрасни часове! Смятам, че все-

ки учител от т.нар. „сутрешен блок“ 
трябва да има най-малко един час 
седмично за дейности по интереси. 
Смятам също, че не е необходимо 
тези часове да се планират детайл-
но. Могат да се набележат глобални 
теми, но за самата организация – да 
има предвидена свобода. Нужно е 
начинът на работа да се съобразява 
с интересите и възможностите на 
учениците.

А докато се стигне до това, трябва 
да разчитаме на възпитателите – да 
запалят огънче в детските души, за 
да виждаме искрици в очите им и 
все по-често да чуваме възклицание-
то: „Не искаме да си ходим! Хайде 
още малко!“

Пенка Василевска, начален учител

МУЗИКАЛЕН ТАЛАНТ

На 24-26 март 2017 г. в гр. Пло-
вдив се проведе Националният музи-
кално-фолклорен конкурс „Орфееви 
таланти“. Никол Гаджева (Iа клас) 
грабна Първа награда в конкурса в 
първа възрастова група. Талантливата 
ни първокласничка заслужи и втора 
награда от ХIII Национален детски 
фолклорен конкурс „Диньо Маринов“, 
който се проведе в град Варна. В него 
Никол участва в раздел „Индивидуал-
ни изпълнители“ с изпълнение на на-
родна песен. 

Рис. Йоанна Митева, 6.а

С ЛЮБОВ В СъРЦЕТО

На международния конкурс за 
детска рисунка на тема „Маги-
ята на фолклора“, проведен на 
22.10.2016 г. в испанския град 
Валядолид, Николия Генчева 
(IVа) спечели второ място!



април, 2017 г.

Петата съществена разлика с 
обучението в класните стаи е обстоя-
телството, че единствено в тази 
група обръщаме повече внимание 
на вътрешния свят. Психологията е 
наука за душата, а какво по-вълну-
ващо от това да изследваш тайните 
на собствената ти психика, или на 
създаващата се в момента групова 
такава! Характерно за атмосфера-
та в нашата група е, че всички сме 
свързани – някак не можем един без 
друг. Отсъствието на член на екипа 
се усеща от всички. А точно това е 
най-необходимо за тийнейджърите 
– душата им е гладна за приятелски 
чувства, взаимно разбиране и мир. 
Рядко виждаме прояви на агресия 
в групата, стараем се да развиваме 
асертивното поведение.

Предполагам, че и след приключ-
ването на проекта „Твоят час“ клу-
бът, съставен от любители на психо-
логията, ще продължи да се развива. 
Нищо не може да спре ентусиази-
рания, влюбен в децата психолог да 
продължи да им служи и да се радва 
на съвместното си творчество с тях! 

Ще завърша с думите на дете от 
психо-групата: „С нетърпение очак-
вам срядата (тогава са нашите сбир-
ки), защото само тук се чувствам на 
своето място! И това ме прави щаст-
лива.“

3СЕЗОНИ
ПРОЛЕТТА ДОЙДЕ!

След люта зима най-накрая дойде 
пролетта! Всички дървета се раз-
листиха. Храстите, тревичките и 
парковете се събудиха за нов живот. 
Слънцето грее, птичките пеят... Баба 
Меца стана от зимен сън, а катерич-
ката тръгна да събира жълъди чак за 
другата зима.

Моника Козинарска, 2.а

КОКИЧЕ

След снежна и студена зима
надежда винаги ще има!
Сред преспите юнак наднича,
кокиче всеки го нарича.

В гори, градини и поляни
колонията цяла с радост ни огрява.
С белоснежни цветчета,
със зелени, нежни листчета
за настъпващата пролет известява,
щастие и чистота дарява.

Нежното кокиче винаги ни радва,
надежди светли то поражда.
Любимо цвете е на хората
                                   от древността –
то носи в цветовете си духа на 
                                                 обичта!

Гергана Иванова, 3.а

КОКИЧЕ

Бялото кокиче
като мъничко момиче –
с шапчица зелена,
с рокля разкроена.

В градинката,
със сняг покрита,
весело припява:
„Пролет наближава!“

Александър Мурджев, 3.а

Рис. Полина Спасова, 11.б

ПРОЛЕТ

Един неделен ден баба донесе от 
село букетче кокичета. Тогава раз-
брах, че настъпва пролетта! Пред-
вестникът на този сезон е кокичето. 
То изпълни с аромата си цялата стая. 
Бялата главичка на цветето напомня-
ше за зимата, а зелените листенца – 
за свежата трева на поляните.

Дните се промениха, станаха топ-
ли – слънцето грееше ярко в небето. 
Все по-често се чуваше песента на 
птичките. Показаха се и първите 
пъпки на дърветата. Разтвориха се 
листенцата на розовите храсти. Ця-
лата светлина и зеленина ме изпъл-
ваха с радост. Усещах повече обич и 
топлина!

Калоян Гагов, 2.б

ПРОЛЕТ

Отдръпнаха се снеговете,
отидоха си студовете –
 пролетта дойде!
Цветята разцъфтяха
и птичките запяха –
   зарадвах им се от сърце!

Март настана! Хайде на ръцете
да си сложим мартенички –
 и на двете!

Мартина Петрова, 4.б

ЗИМА

Стана студено. Заваля сняг. Де-
цата украсиха коледните дръвчета 
и почнаха да се пързалят с шейни. 
Направиха си цяла армия от снеж-
ни човеци! Кучетата лаеха от студ и 
мраз... 

Любомир Червенаков, 2.а

КОКИЧЕ

– Хей, кокиченце, защо си тъй 
красиво?

– Защо красиво съм, не знам. Май-
ката природа така ме е създала.

– Защо цветчето ти виси надолу 
като камбанка?

– За да не влиза вода в него, иначе 
щях да замръзна.

– А как се преборваш със снега, 
когато е върху теб?

– Спасявам се, защото имам шил-
це от листенца и с него пробивам 
твърдата земя.

– Но ти даряваш и здраве на хо-
рата!

– Да, аз им давам нивалин и така 
ги спасявам от болести.

– Вече зная повече за теб. Благо-
даря ти, малко юначе, че те има на 
този свят!

Руслан Свиленов, 3.а

Рис. Светослав Димитров, 7.а

***
Пролетта зове – 
цветовете си разля 
в палитра цветна...

Александра Михалева, 11.а

ЛЯТО

Вятър, морски бряг, вълни – 
това лято ще се веселим: 
боси ще се скитаме по плажа 
и залеза дори ще ви покажа! 
Вятърът развява ми косите, 
аз попивам със очи вълните,
любувам се на тази чудесия –
Господи, каква магия! 
Без дъх, без думи съм сега
пред тази дива красота, 
но после с радост ще крещя:
приветствам тебе, Свобода!

Морето бурно е, с вълни, 
но утре кротко ще заспи.
Огряно в слънчеви лъчи,
с любов и мир ще ни дари. 

Мариета Чонова, 8.б

МОРСКИ МЕЧТИ

Нощен бриз вълните гали нежно,
луната във морето тайно се оглежда.
Момчето, седнало на кея,
все напред поглежда.
Вятър роши му косите
ласкаво небрежно.

Седнал там, той чака 
  нещо да се случи,
иска да е необикновено,
неочаквано и странно…
Обляга се на лодката,
а тя, развързана, очаква
някъде със него да отплава.

Нощен бриз вълните гали нежно,
луната във водата се оглежда.
Момчето там от кея 
за нови приключения наднича
и далеч напред в морето 
 погледът му тича…

Александра Михалева, 11.а

Рис. Ерика Иванова, 9.а

МОРЕ

Ах, море, как хубаво си ти,
как проблясват твоите води!
Как игриво скачат и се мятат
сините вълни! Как пееш ти!

От златните ти пясъци
се сторят перфектно замъци,
чайките допълват твойта песен
по начин прост и лесен!

Също имаш и курорти уникални –
„Дюни“, „Златни пясъци“ и други.

За твоя свят така омаен,
далеч от тебе, често си мечтаем.

И чакаме със нетърпение 
 лятото горещо
да побърза, за да посети
  и нас спешно! 
 Рени Влайкова, 5.а

ИМПРЕСИЯ

Седя и гледам падащия на едри 
парцали сняг. Мисля си: снегът е 
символ на мира и чистотата, но той 
ли прилича на някои хора, или те 
приличат на него?

Той пада ли, пада... Чист и мирен е 
и същевременно толкова вълнуващ и 
блестящ! Тоз пуст и гол град би бил 
грозен без него. Но започне ли Гос-
под да плаче с ледени красиви сне-
жинки, градът се разхубавява. Спре 
ли да плаче Създателят, снежинките 
му плавно и като на забавен кадър 
престават да падат и част от сияйна-
та картина замира...

Катя Данова, 8.в

ЗЛАТНА ЕСЕН

Един ден се събудих. Беше събота 
и всички деца и родители бяха преу-
морени от тежката работна и учебна 
седмица. 

Тогава погледнах през прозоре-
ца: сякаш листата бяха позлатени! 
Няколко бяха задрямали на земята. 
Беше като в приказките! Съседските 
деца бяха излезли навън и се заме-
ряха с листа. Изведнъж умората из-
чезна! Втурнах се във весели игри с 
децата. Есента беше украсила всич-
ки дървета като коледни елхи със 
златни топки…

Филиз Палаз, 5.б

хо-групата толкова популярна и ус-
пешна? Как протичат срещите ни и 
с какво всъщност се занимаваме? 
Да започнем с обстановката: под-
реждаме столовете си в кръг – добре 
че кабинетът по биология го поз-
волява! Той е голям и в дъното на 
стаята, между масите и цветята, ние 
завихряме нашето колело… Равноп-
оставени сме – интересите и потреб-
ностите на всеки член на групата се 
вземат предвид. Това е и първата 
разлика в сравнение с учебната ра-
бота в клас – работим в атмосфера 
на доверие и зачитане. Оценките и 
съревнованието по успех отсъстват. 
Знаем, че всеки е неповторим и дос-
тоен за уважение. Междуличностни 
конфликти не липсват, както и недо-
разумения. Но ги решаваме в група-
та.

Децата са максимално активни, и 
то – без принуда. Ако някой предпо-
чита само да гледа, не му се сърдим 
– оставяме го да „узрее“. И ето, че 
ледовете се разчупват, вътрешните 
блокировки падат и мълчаливецът 
разтваря душата си като красив цвят 
на слънчевата светлина. Това е и 
втората важна разлика с обикно-
вения учебен час – свободата! Всеки 
сам решава кога и как да се включи 
в общата дейност. Ако някой бър-
за, може да си тръгне по-рано – не 
пишем отсъствия в дневника, нито 
санкционираме отсъстващия. Проя-
вяваме разбиране: всичко се случва! 
Но да не помислите, че „дезертира-
щите“ са мнозинство, нищо подоб-
но. Групата ни редовно просрочва 

времевата си рамка и остава да ра-
боти повече от предвиденото време. 
Веднъж дори се наложи водещата да 
си тръгне преди групата да е при-
ключила занятието, поради угово-
рена делова среща извън училище. 
Децата довършиха работата си и без 
нея!

Третата съществена разлика е 
естеството на работата ни. За раз-
лика от официалното ни образо-
вание, ориентирано преди всичко 
към развиване на рационалното, 
абстрактно-логическо мислене, в 
групата акцентираме особено на 
емоционалния и социалния инте-
лект. На всички допадна теорията 
за множествената интелигентност! 
В груповата работа усъвършенства-
ме комуникативните си умения, 
способността да опознаваме себе 
си и груповите процеси, да изразя-
ваме личността си и да работим в 
екип. Подготвяме се да помагаме и 
на свои връстници с проблеми, като 
усвояваме ролята на медиатори при 
решаването на конфликти. Усвоява-
ме уменията за вземане на решения, 
как да се справяме с напрежението и 
стреса, как да решаваме собствените 
си възрастови, семейни, личностни 
и междуличностни проблеми. С дру-
ги думи, учим се на всички важни 
неща, които ще ни трябват в живота! 

Може да не знаеш всички физич-
ни и химични закони, да си слаб в 
стереометрията, статистиката или 
тригонометрията, но със сигурност 
през целия си живот ще общуваш с 
различни групи хора. И е важно да 
тренираш уменията си разбиране и 
за работа с други, напълно различа-
ващи се от теб, личности! Часовете 
по психология, изучавана едва в де-
вети клас, при това само в един срок, 
както и часовете на класа са крайно 
недостатъчни за придобиване и оти-
граване на толкова важните за всеки 
човек комуникативни умения. Ето 
и четвъртата разлика спрямо дру-

гите уроци: при всяко занятие ние 
правим много упражнения и игри! 
За всяка среща е предвиден поне 
един забавен тест (често остава за 
домашна работа поради увличането 
ни в груповите игри). Винаги упраж-
ненията и игрите са свързани с тема-
та на урока, добре подбрани и под-
редени. При всяка среща се смеем 
и се забавляваме, докато учим. Дра-
матизираме проблемни ситуации, 
участваме в ролеви игри, решаваме 
казуси. Това ни кара да се потопим 
в увлекателен групов процес, съвсем 
различен от ежедневните учебни за-
нимания. Тук всеки може да влезе в 
коренно различна от обичайната му 
роля на дете (в семейството) и уче-
ник (в училище), както и да изиграе 
себе си и собствените си проблеми. 
Понякога учениците сами предлагат 
да направим дадено упражнение или 
игра, видени в някой филм или теле-
визионно шоу, а водещата се старае 
да приспособи и използва предложе-
нията им в някой следващ час. Така 
децата стават съавтори и в планира-
нето на обучението си! Сякаш със 
собствените си думи и действия те 
съграждат едно ново цяло – люби-
мата си група! В която се чувстват 
значими и приети, създатели и из-
пълнители на творчески проекти!

КЛУБ „МИСЛЯ, ОБЩУВАМ, ПОМАГАМ“ –
 НОВА ФОРМА ЗА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ 

В рамките на проекта „Твоят час“ 
през ноември 2016 г. в СУ „Хр. 
Проданов“ започна работа новос-
формираният клуб за любители на 
психологията „Мисля, общувам, по-
магам“, ръководен от Росица Ивано-
ва. Провеждаме срещите си веднъж 
седмично, в рамките на три-четири 
учебни часа. Най-напред се отзоваха 
осем ученици от осми до дванадесе-
ти клас, повечето от които – членове 
и на Клуб „Литературен Еверест“, 
ръководен също от г-жа Иванова. 
Това бе напълно достатъчно за старт 
на дейността ни,  ала с всяка следва-
ща седмица броят на желаещите да 
се включат в психо-групата се уве-
личаваше. В момента групата се със-
тои от 20 ученици, като при това не 
успяхме да удовлетворим молбите 
на всички кандидати. Но на сбирки-
те ни идват дори деца, които участ-
ват в две други групи от проекта (по 
принцип имат право да се запишат 
само в две). Сигурна съм, че ще се 
появят и още желаещи за работа в 
психологическата ни лаборатория…

Знаменателно е, че мотивацията 
на децата за групова работа надмина 
очакванията! Те работят не по три, а 
по четири часа, като понякога надви-
шаваме и тях! Толкова ни е интерес-
но. Предложиха дори да провеждаме 
и две сбирки седмично, но това се 
оказа невъзможна задача за реше-
ние, предвид разнообразния състав 
на групата (начинаещите психолози 
са от осем паралелки със съвсем раз-
лично разписание на часовете). 

Но кое прави дейността на пси-
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United Nations - SKDUN). В 24-то SKDUN световно първенство по Шотокан 
Карате-До Любомир Вълев се състезава в дисциплината Кумите, 16-17 г. в 
категория +75 кг., и се класира на 9-то място! Девети в света!

През 2015-2017 г. Любомир Вълев участва в много национални и междуна-
родни състезания, където зае следните места: 

* трето място (бронзов медал в дисциплината Кумите и пето място в 
дисциплината Ката) на XII национално първенство по Шотокан карате-до 
(19.03.2017 г. в гр. София). 

* девето място на 24-то световно първенство по карате Шотокан (07.09.2016 
г. в гр. Бургас, Кумите). 

* второ място на 12-ти международен турнир по карате (26.06.2016 г. в гр. 
Каварна, Ката). Участваха каратисти от България, Турция и Румъния.

* трето място на 12-ти международен турнир по карате (26.06.2016 г. в гр. 
Каварна, Кумите). 

* трето място на Национално първенство (кадети, девойки и младежи до 
21 г. на БНФК – 03.12.2016 г. в  гр. Челопеч, Ката).

* второ място на Национална купа Шотокан карате до  Габрово (2016 г., 
Кумите).

* трето място на 12-ти международен шампионат Шисейкан (София, 2015 
г., Кумите). Участваха представители на 23 клуба от България, Македония, 
Италия и Кипър.

* трето място на Международен карате турнир Никон (16.05.2015 г. в гр. 
София, Ката). Включиха се над 500 участници от 10 държави.

Любомир Вълев завоюва и две купи за високи спортни постижения от 
КИБИ „Френдшип“ – гр. Пирдоп, а спечелените медали от национални и 
международни състезания през годините вече са над 30! С решаващ принос 
за успехите на Любомир са примерът и подкрепата на баща му Васил Вълев, 
изявен спортист и учител в СУ „Хр. Проданов“.

Мирослав Мойсеев (ХIб) проявя-
ва особен интерес към физиката и 
астрономията. Години наред участ-
ва в групата по астрономия, която 
работи по НП „Ученически олим-
пиади и състезания“ – модул „Оси-
гуряване на обучение на талантливи 
ученици за участие в ученическите 
олимпиади“. Всяка година участва 
и се класира на националния кръг 
от олимпиадата по астрономия! На 
XVIII Национална олимпиада спе-
чели бронзов медал, а на Санктпе-
тербургската получи диплом втора 
степен. Тази година отново е класи-
ран за националния кръг на олимпи-
адата по астрономия. Пожелаваме 
му успех и добро представяне и за-
напред!

През последните няколко години 
в СУ „Хр. Проданов“ волейболът е 
един от най-масовите спортове с все 
повече успехи и завоюване на при-
зови места на общински и областни 
състезания. Училището участва в 
общинските първенства с шест от-
бора по волейбол във всички въз-
растови групи при юношите и де-
войките. На Областното първенство 
в град Пловдив юношите от 8-10. 
клас се класираха на трето място, 
а момичетата (5-7. клас) през 2013 
г. участваха за първи път в област-
но първенство и се представиха до-
стойно в състезанието.  На турнира 
по волейбол „Хр. Проданов“ моми-
четата  от 5-7. клас завоюваха първо 
място! През 2016 г. отборът на мо-
мичетата и момчетата от 5-7. клас се 
представиха отлично на турнира по 
волейбол в град Клисура.

Васил Вълев, учител по ФВС

Неизброими са успехите на на-
ционалната и световната сцена на 
единадесетокласника Любомир Въ-
лев, носител на техническа степен 
Първо кю (кафяв колан) по карате! 

Ще споменем някои от тях: в края 
на миналата година над 1500 състеза-
тели от 45 държави от четири конти-
нента взеха участие в 24-то SKDUN 
световно първенство по Шотокан 
Карате-До и 9-та Световна Кохай 
купа. Шампионатът на планетата се 
проведе от 7 до 9 октомври в бурга-
ската спортна зала „Младост“. Све-
товното първенство се организира 
от Шотокан Карате-До на Обедине-
ните нации (Shotokan Karate Do of 

Освен в спорта, Любомир Въ-
лев има и следните постижения 
в областта на учението: през 
2015 г. получи Първи сертифи-
кат на Кеймбридж по английски 
език. През януари 2016 г. той за-
почна да се обучава в Софтуер-
ния Университет – гр. София и 
до настоящия момент е получил 
два сертификата от обучения-
та: Software Technologies – June 
2016 г. и Databases Basics – MS 
SQL Server- January 2017 г. 

Васил Костадинов Вълев е учи-
тел по ФВС в СУ „Хр. Проданов“. 
През 1983 г. завършва ВИФ „Г. Ди-
митров“ (НСА), специалност Физи-
ческа култура. Изтъкнат спортист по 
вдигане на тежести: състезател на 
ДФС „Торпедо“ – Карлово, ЦСКА 
и „Академик“ – София. Състезател 
в националния отбор, Майстор на 
спорта и многократен републи-
кански шампион! Като учител по 
ФВС е участвал с отбори по футбол, 
лека атлетика, баскетбол, волейбол 
и хандбал в общински и областни 
първенства. 

И тази учебна година отборите по 
тенис на маса при СУ „Хр. Прода-
нов“ се нареждат в челната тройка! 
Класирането им в първите три места 
е знак за много труд и всеотдайна 
любов към спорта. На 27.12.2016 г. 
отборът  на момчетата от 5-7. клас 
участва в турнир по тенис на маса в 
ОУ „Р. Попович“, посветен на Деня 
на народните будители. Момчетата 
се класираха на първо място! През 
декември участвахме в общинските 
игри по тенис на маса във всички 
възрастови групи и се класирахме 
на второ място! През февруари, по 
случай патронния празник на СУ „В. 
Левски“ и 144 години от героичната 
смърт на Апостола на свободата, от-
борите на юношите и девойките от 
8-12. клас завоюваха първо отборно 
място в турнира по тенис на маса и 
първо място в индивидуалното кла-
сиране! Ето нашите победители: Ге-
орги Цонков (11.б) и Александра 
Михалева (11.а) спечелиха първо 
място, а Константин Гурбанов 
(10.а), Стела Кисьова (8.а) и Тодор 
Султанов (8.б) се класираха на вто-
ро място!              Николай Рангелов

Галя Шатова (IXв) спечели три 
златни медала на Европейското пър-
венство по вдигане на тежести за каде-
ти - 2016 г., което се проведе в Полша. 
Галя тренира вдигане на тежести при 
треньора Иван Лухов и е състезател 
на Националния отбор на България по 
вдигане на тежести.

ТЕНИС НА МАСА

МИРОСЛАВ МОЙСЕЕВ

ТРАДИЦИИ И УСПЕХИ В ДЕТСКИЯ ФУТБОЛ
И през тази учебна година продължават успехите на детските ни отбори по 

футбол в турнирите от националния календар на МОН за купата на „Coca-
Cola“ (деца 12-14 г.) и за купата на „Данониада“ (деца до 12 г.). От три години 
отборите ни успешно участват в националните турнири за купата на „Coca-
Cola“, като през миналата година постигнахме най-големия успех в 30-го-
дишната история на училището и на община Карлово: станахме шампиони 
на Зона Пловдив от 29 отбора. А в национален турнир в гр. София се наре-
дихме сред десетте най-добри отбори на България, заемайки шестото място!

На 1.04.2017 г. в зоналния турнир в Пловдив, след три успешни кръга, от-
борът ни игра на четвърт финал и се класира на пето място от 30 участващи 
отбори. На 22.04.2017 г. по-малките ни футболисти (4-5.клас) ще се включат 
в турнира „Данониада“ на стадион „Пловдив“.

За мен като ръководител на училищните отборите по футбол от 25 години е 
голямо удоволствие, чест и отговорност да работя с всички, обичащи футбо-
ла деца, с цел развиване на потенциала и способностите им. Стремя се да по-
могна на децата да изявят таланта си и да се почувстват част от един достоен 
екип. Изразявам благодарността си към всички, които работят единомислено 
за постигането на тези високи успехи и за продължаването на традициите ни. 
Това са ръководството на СУ „Хр. Проданов“, родителите, г-н Ив. Шахънски 
– треньор по футбол къв ФК „Левски“ – Карлово, както и ръководството на 
Община Карлово.

През тази учебна година, освен в часовете по СИП, работим и с 45 деца, 
включени в сформираните в рамките на проекта „Твоят час“ нови групи по 
футбол. Пожелавам на всички малки и по-големи футболисти крепко здраве, 
боен дух и силен характер, както и много бъдещи успехи. Нека любовта към 
Цар Футбол никога да не угасва!

Васка Танчева, учител по ФВС

СПОРТъТ Е ЗДРАВЕ!
През 2016/17 учебна година бе завишена състезателната дейност с учени-

ците, на които преподавам. На 27.10.2017 г. участвахме в междуучилищен 
турнир по футбол в ОУ „Р. Попович“, където заехме първо място! За първи 
път проведохме три коледни турнира по волейбол по випуски, които излъчи-
ха следните победители: VІб, VІІб и VІІІб клас. 

През декември организирахме лекции на тема „Здравословното хранене и 
оптималното натоварване – път към здравето“. Лекторът бе г-н Анастас Да-
шинов, който заинтригува голяма част от учениците с огромните си познания 
по обширната тема. През януари учениците ми бяха включени към проект 
„Спортна революция“. Освен лекции на здравна и спортна тематика, в ня-
кои от часовете се проведоха и демонстрации по нетрадиционни спортове.

На 4.04.2017 г. по инициатива на Местната комисия за борба с противо-
обществените прояви на малолетни и непълнолетни в гр. Карлово бе прове-
дено състезание по волейбол между VІІа и VІІб клас под наслов „Спортът е 
здраве“. Организатор на мероприятието и съдия на състезанието беше г-жа Г. 
Димитрова. Наградите бяха осигурени от секретаря на комисията г-жа Нели 
Минчева. Победата грабна отборът на VIIб клас.

Галина Димитрова, учител по ФВС

ФОЛКЛОРНА ВЕЧЕР
На 06.04.2017 г. с голям ентусиазъм и вдъхновение премина Фолклорната 

вечер, организирана по проекта „Твоят час“ над 70 ученици от I до VII клас 
от нашето училище. Зала „В. Караиванов“ се огласи от звънците и хлопки-
те на „Старците“ от кв. Сушица – Християна (Iб), Ивета (IIб) и Ивет (IVб). 
Лазаруваха очарователните ни първокласнички, които сами украсиха своите 
кошнички. В магията на родопската песен ни потопи талантливата Никол 
Гаджева (Iа), която ни донесе няколко престижни награди в национални фол-
клорни конкурси.

Учениците ни представиха грижливо изработени автентични народни но-
сии, извадени от раклата на баба и дядо. С изпълнения на фолклорни песни 
се включи и Вокалната група към училището ни с ръководител г-жа Ц. Мано-
лова. Своите танцови умения и любов към фолклора показаха учениците от 
I до VII клас, с ръководител г-жа Кръстева, които изиграха Пайдушко, Еле-
нино, Право тракийско и Граовско хоро. За здраве и късмет участниците 
се полюляха на импровизирани люлки.

Скъпи приятели от Клуб „Фолклорна плетеница“, СИП „Народни тан-
ци“ и всички любители на фолклора, пожелавам ви въодушевлението и лю-
бовта, с които изучаваме българските народни танци, да не секват и занапред!

Недка Кръстева, начален учител
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бройните си изяви, участия и награди. Той е нашата безспорна кандидатура!
През последните години чуваме името му непрекъснато. Няма конкурс, 

олимпиада, състезание, проект, в който да не участва, и което е по-важно, да 
не е отнасял някакъв приз – най-често това е първото място. И това е така 
през целия период на обучение – от начален курс – досега. Дзаньо е ученик с 
неизчерпаема енергия и разностранни интереси: представя се с еднакъв ус-
пех в конкурсите с различна тематика – хуманитарна, патриотична, инфор-
мационни технологии. Инициативен, постоянен, неуморим! Харизматична 
личност с безспорен авторитет сред съучениците си, към които се отнася 
с уважение. Отзивчив и коректен с тях. Интелигентен, находчив, с широка 
обща култура и невероятна страст към четенето (което днес е рядко качест-
во). Той респектира със знания, с умението да подбира и анализира инфор-
мация. Изобретателен в подхода си към разрешаването на различни казуси, 
той често предлага оригинално и неочаквано решение. Той не е от типич-
ните отличници, които се съсредоточават само и единствено върху учебния 
процес заради отличните оценки, но през целия срок на обучение е с пълен 
отличен успех. Дзани не е сред смирените и покорни ученици, не се стреми да 
се хареса и наложи на всяка цена. Конформизмът като качество за оцеляване 
му е непознат. Той е достойна личност, която винаги успява да отстоява по-
зициите си, дори това да не се харесва твърде на преподавателите и околните. 
Знае цената си, знае как да постига целите си. Не се притеснява да заявява 
мнението си открито, но зачита това на другите, независимо дали е съгласен, 
или не. Открит, напорист и целеустремен, но с чувство за мярка и с разумен 
подход постига целите си. Активно и мотивирано участва в инициативите и 
винаги с чест представя училището на областно и национално ниво. Знаме-
носец на СУ „Христо Проданов“ и председател на Ученическия съвет. Чест е 
за всяко училище да има такива ученици! Един истински „продановец“.

Елени Гугушева, главен учител и
класен ръководител на първенеца на випуска

ДЗАНИ МИНЕВ – ПъРВЕНЕЦ НА ВИПУСК 2016/17 г.
За един класен ръководител е винаги труд-

но да предложи безспорна кандидатура за 
отличник на випуска, когато претендентите 
са няколко. Споменавам имената на онези до-
стойни ученици, които заслужават и с които 
училището ни не може да не се гордее – Дени-
ца Генчева, Яна Златанова, Цветан Бойков, 
Ивелина Дечева, Стефан Борисов, Никола 
Скевов, Карина Димитрова от 12.б клас, Еле-
на Велева (12.в), Ивелина Нумерова (12.а). 
Класните ръководители на 12-те класове ре-
шихме единодушно да предложим само едно 
име и вярваме, че това предложение не е изне-
нада за никого: Дзаньо Антонов Минев от 12.б 
клас. Той е на крачка пред останалите с много-

Ето част от многото престижни класирания на Дзани: 
2009 г. – Първа награда в Националния конкурс „Куба – далечна и близка“.
2009 г. – Голямата награда на националния интернет конкурс „Аз и моите 
корени“.
2010 г. – Първа награда в ученическия конкурс „Апостола“.
2010 г. – Първа награда в Националния конкурс „Куба – далечна и близка“.
2010 г. – Участие в националния кръг на олимпиадата по ИТ и второ място 
в раздел „Мултимедийна презентация“.
2012 г. – Втора награда в младежкия литературен конкурс „Моят град – мое-
то бъдеще“.
2013 г. – Първа награда от Международния ученически конкурс „Заедно в 
ХХІ век“.
2013 г. – Първо място в Международната викторина, посветена на 135 г. от 
Руско-турската война 1877-1878 г. 
2014 г. – Голямата награда в Националния конкурс „Куба – далечна и близ-
ка“ и посещение в Република Куба.
2015 г. – Посещение на Европейския парламент в Брюксел като награда за 
участие в организирания от евродепутата Мария Габриел конкурс „Помощ- 
та на ЕС за развитие – моят поглед, моите идеи“.
2015 г. –  Първо място в раздел „Презентация“ на Националния конкурс 
„Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“. 
2015 г. – Победител в Международния конкурс „Заедно в ХХI век“ – награ-
дата е посещение в Москва.
2015 г. – Второ място в националната ученическа конференция „75 г. от 
Крайовския договор и 70 години от края на Втората световна война“, раздел 
компютърна презентация.
2015 г. – Заедно с преподавателя по история и цивилизация Янка Минева 
сътворява едно родолюбиво дело по случай друга голяма годишнина: 130 
години от Съединението. Госпожа Минева и Дзаньо откриха и представиха 
в презентация всички паметници, посветени на Съединението и Сръб-
ско-българската война. Тази презентация те качиха на 200 диска, които 
подариха на всяко училище в Пловдивска област.
2016 г. – По повод 140 години от обявяването на Априлското въстание г-жа 
Минева и Дзаньо Минев взеха участие в Третата национална ученическа 
конференция „140 г. от Априлското въстание“. Конференцията бе органи-
зирана от школата по история на СОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Кърджали, 
под патронажа на МОН. В нея взеха участие повече от 150 ученици. Дзаньо 
Минев бе сред деветимата отличени ученици. Можем да заявим, че неговите 
изяви и тези на другите наши възпитаници превръщат СУ „Христо Прода-
нов“ в училище за шампиони!
2016 г. – Печели националния конкурс „България в картини и слово“ . 
Дзаньо Минев от XIб клас се класира на първо място с презентация на тема 
„На каракачаните с цялата си любов“ и получи специалната награда на 
журито.
2016 г – Две фондации, независимо една от друга, откриха Дзаньо като един 
от най-талантливите ученици на България. Фондация „Комунитас“ избра  
момчето и още две негови съученички – Анастасия Кабакова и Деница Ген-
чева, за да ги включи  в своя проект „1000 стипендии“. Фондация „Димитър 
Бербатов“ всяка година издава сборник „Успелите деца на България“. В 
последното му издание  е и Дзаньо Минев.
2017 г. – Спечелен конкурс „Поклон, Апостоле“ – отново посещение в 
Брюксел.

На 26.11.2016 г. учениците и учителите от СУ „Хр. Проданов“ отбелязаха Деня на европейските езици със занима-
телни игри, състезания и викторини. Представени бяха презентации за културното разнообразие в 50-те европейски 
държави и поздрави на всички говорими в Европа езици. През декември проведохме олимпиадата по английски 
език, в която участваха 44 ученици от осми до дванадесети клас. За областния кръг се класираха рекорден брой деца 
– двадесет! ІV Национално състезание по английски език LONGMAN COMPETITION се проведе през януари. 
Организатор на състезанието в нашето училище бе Надка Чонова. Явиха се 25 ученици от четвърти до дванадесети 
клас в пет категории: Springboard, Level 1, 2, 3 and 4. За националния кръг се класираха Тихомира Грошева (Хб), Иван 
Фимов (Хб), Петър Гавазов (ХІІб) и Борислава Манолова (VІІІб). Гордеем се с Тихомира, която зае второ място на 
националния кръг! Тя ще получи наградата си на Националната конференция на LONGMAN на 22 април в София. 

През февруари ученици от осми до дванадесети клас взеха участие в състезанието по творческо писане на ан-
глийски език Creative Writing с координатор Паулина Стефанова. В рамките на един час децата писаха есета на 
интересни теми, като „Два долара, едно приключение“, „Какъв е бил светът преди хората да могат да говорят“ и др. 
За трета поредна година нашето училище участва в състезанието Spelling Bee, организирано от Надка Чонова. Цве-
тан Василев (VІІа) се класира на първо място в училищния кръг, а Иван Караиванов (VІІб) – на второ. Отлично се 
представи и Георги Георгиев (ІVа).

През март ученици от Хв клас с ръководител Валерия Андреева се включиха в конкурса „Мартеница“ на Издател-
ство Express Publishing. Те изработиха мартеница, придружена от кратко описание на самата традиция на английски 
език. На 4 април ученици от ХІІб клас, съвместно с четвъртокласници, отбелязаха Световния ден на Земята, като се 
включиха в инициативата „Засади дръвче, помогни на природата, спаси планетата!“ Те засадиха фиданка от изящни-
те дървета Пауловния, за да направят училищния двор по-красив и по-зелен. Надяваме се и в бъдеще сътрудничест-
вото между големите и малките ученици да се развива и обогатява с нови идеи!

Успехите в чуждоезиковото обучение се дължат както на знанията и упоритостта на учениците, така и на техните 
преподаватели, които не само ги насочват, а и окуражават да вървят „напред и нагоре“ по пътя за усъвършенстване 
на овладяното.

Надка Чонова, председател на МО по чужди езици

ЕЗИЦИТЕ В ДЕЙСТВИЕ
В днешния свят езиците са не-

обходими повече отвсякога – за да 
пътуваме, да учим в чужбина, да 
работим. Следователно налице са 
силни аргументи за насърчаване на 
всеки човек да учи чужди езици от 
най-ранна възраст и през целия си 
живот.

ЗНАЕМ, МОЖЕМ И ПОЕМАМЕ ИНИЦИАТИВИ!
По случай 1 ноември – Деня на народните будители, учениците, ръководе-

ни от М. Николова, М. Цонева, И. Генчева, П. Трифонова, Н. Данова и Р. 
Арсенова изготвиха колажи с ликовете на народните будители. С част от ко-
лажите бяха изработени табла, а г-жа Милена Николова направи видеоклип.

За поредна година учениците от СУ „Хр. Проданов“ участваха в инициа-
тивата „Мениджър за един ден“ в община Карлово, която се провежда от 
Джуниър Ачийвмънт България. Мястото на зам.-кмета бе заето от Кристи-
на Пискачева. Останалите ученици бяха разпределени в дирекция „Админи-
стративно, информационно и правно обслужване“, дирекция „Хуманитарни 
и социални дейности“, дирекция „Финансово стопански дейности“, отдел 
„Природни ресурси, екология и земеделие“, отдел „Канцелария“ и звено „Ин-
спекторат“. За първа година СУ „Хр. Проданов“ също бе домакин на кам-
панията „Мениджър за един ден“. На позицията директор на училището за 
един ден работи Емил Христов от УК „Касиопея“. 

На 15.11.2016 г. се проведе съвместен урок между XIIа и XIIг класове на 
тема „Какво мислят работодателите“. С този урок се постави началото на 
серия от събития в нашето училище, посветени на Световната седмица на 
предприемачеството. В България тя се отбелязва по инициатива на Джуни-
ър Ачийвмънт, по чиито програми работим в паралелките с технологичен 
профил. Урокът бе подготвен от г-жа Мария Петрова.

На 18.11.2016 г. г-жа Цветанка Златанова и учениците от XIа клас прове-
доха иновационен лагер и решаваха казуси. Консултанти бяха преподавате-
ли от ВУСИ, с който имаме добро партньорство, а жури бяха г-жа Д. Дон-
чева, г-жа Яна Минева и г-н Л. Бакърджиев, в качеството си на председател 
на Училищното настоятелство и представител на местния бизнес. По повод 
Световната седмица на предприемачеството учениците от XIа клас, които 
участват в ученическа компания „Касиопея“ с ръководител г-жа Златанова, 
подготвиха сладък базар от разнообразни сладкарски изделия.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С 
АСОЦИАЦИЯ

„ИНТЕГРА“, НАЦИО-
НАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 

НА АФЛАТИйН – 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ С АК-

ЦЕНТ ВЪРХУ СОЦИАЛ-
НОТО И ФИНАНСОВО-

ТО ОБРАЗОВАНИЕ
 

След като преди повече от 15 г. на-
шето училище пое риска да работи 
по програмите на Джуниър Ачий-
вмънт и той се оказа печеливш, 
днес училището, отново първо в 
нашия регион, сключи споразуме-
ние за сътрудничество с още една 
организация. Програмата Афла-
тийн е адаптирана в съответствие 
с изискванията на МОН и ЗУПО. 
Призната е от УНИЦЕФ като про-
грама, която покрива всички евро-
пейски и международни стандарти 
и препоръки за развиване на ключо-
ви социални и финансови умения за 
децата, които остават за цял живот. 
Предприемачеството е включено в 
приоритетите на МОН във връзка с 
препоръките на ЕС за реформа в об-
разователната система в България. 
В училището ни се сформира клуб 
„Афлатийн“, в който членуват уче-
ниците от IXа клас с ръководител 
г-жа Мария Петрова. 

На 29.03.2017 г. по случай Све-
товната седмица на парите, в ино-
вационен форум „Професии на 
бъдещето“, участваха ученици от 
учебна компания „Касиопея“ с ръ-
ководител Цветанка Златанова.  Те 
се срещнаха и общуваха с профе-
сионалисти от световни топком-
пании у нас като Experian Bulgaria, 
VMware Bulgaria и Sociеte Generale 
Експресбанк.

Учениците от Афлатийн клуб 
„Мечтатели“ от IXа клас с ръко-
водител Мария Петрова също се 
включиха активно в инициативата 
Световна седмицата на парите, 
която тази година се проведе от 
27.03.2017 г. до 02.04.2017 г. Те изра-
ботиха плакат на тема „Уча, Спес-
тявам, Печеля“ – това е и мотото на 
инициативата. Нашите ученици се 
включиха и в конферентна връзка 
по Скайп с партньорски Афлатийн 
клубове от Сенегал и Армения, 
с които разговаряха на различни 
теми. 

Мария Петрова, главен учител

Учениците от среден и горен курс 
с ръководители Марияна Цонева, 
Искра Генчева, Румяна Арсенова, 
Петя Трифонова, Милена Нико-
лова и Николина Данова изявиха 
творческите си заложби в часове-
те по ИТ, като създадоха коледни 
картички, изработени с Paint, Corel 
Draw и Photoshop. Част от творбите  
бяха представени на коледна излож-
ба и допринесоха за празничното 

настроение в училище.
Много от учениците ни взеха участие в олимпиади по различните предме-

ти. Класираните за областен кръг са: Астрономия: Мирослав Мойсеев (11.б), 
който се класира и за националния кръг на олимпиадата по астрономия; 
Физика: Мирослав Мойсеев (11.б); Биология и ЗО: Дзаньо Минев (12.б) и 
Никола Скевов (12.б).

Мария Петрова, главен учител

КЛУБ „КРАЕЗНАНИЕ“

Клуб „Краезнание“ е създаден в далечната 1998 г. Тази учебна година клу-
бът работи по проект „Твоят час“. Заедно с клуб „Мултимедийна работилни-
ца“ с ръководител Милена Николова учениците изработиха прекрасен диск, 
посветен на живота на Васил Левски. Момичетата и момчетата от клуба про-
ведоха и няколко урока по родолюбие през тази учебна година и развълнува-
ха всички, които носят българското в сърцата си. „Дела трябват, а не думи“ 
– тази мисъл на Апостола сто процента подхожда на делата на прекрасните 
млади родолюбци! Гордея се с тях като техен ръководител, а тяхната интели-
гентност, мотивираност и амбиция само ме задължават да бъда на тяхното 
ниво.

Янка Минева, учител по история
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Нашите ученици за пореден път показаха 
своите умения по информатика, информа-
ционни технологии и математика, като по-
лучиха много награди в различни конкурси 
и състезания! Иван Димитров (VIIб) с ръ-
ководител Марияна Цонева зае трето място 
с мултимедийната презентация „Април-
ското въстание в IV революционен окръг“. 
Освен това той получи и специална награда 
от Регионалния исторически музей в град 
Търговище.

За поредна година нашето училище 
участва в конкурса „Човекът – свободен и 

ПОКОРИТЕЛИ НА ВъРХОВЕ
ПОСТИЖЕНИЯ   В  ОБЛАСТТА  НА  ИНФОРМАЦИОННИТЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И  МАТЕМАТИКАТА

независим“. Той се организира от Общинския съвет по наркотични вещества 
в Благоевград. Темите тази година бяха: „Човекът – свободен и независим“ 
и „Моят любим национален герой“. В категорията „Мултимедийна презен-
тация“ участваха Милена Генчева (IIа), Ива Петрова, Габриела Начева, 
Росен Генчев и Велин Иванов (Vб) и Виктория Стоянова (IXб). Децата и 
техните ръководители Искра Генчева и Веска Ненчева също бяха отличени.

Габриела Кацева (ХIг) и Дзаньо Минев се завърнаха с отличия от Меж-
дународния конкурс „Заедно в XXI век“. Габриела завоюва първо място в 
раздел „Медийни презентации“, а Дзани – първо място в раздел „Проза“ от 
националния конкурс „Куба – далечна и близка“. Организаторите на конкур-
са бяха приготвили много интересни изненади. Наградите бяха връчени от 
посланника на Република Куба. И двамата получиха едноседмична почивка 
в СОК „Камчия“. С награди се завърнаха и техните ръководители Милена 
Николова и Янка Минева.

Жанет Трифонова (XIа) и Никола Ни-
колов (XIб) с ръководители Петя Трифоно-
ва и Милена Николова спечелиха поощри-
телни награди в категория „Презентация“ 
от Националния ученически конкурс „Ва-
зовата България“. Конкурсът се организира 
от Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот под 
патронажа на вицепрезидента на Република 
България Маргарита Попова. Елена Чау-
шева (IXб) получи сертификат за достой-
ното си представяне в Международното 
състезание „Бобър“ за ученици в областта 

на информатиката и компютърната грамотност. Проведеното на 6.11.2016 г. 
състезание се организира от Съюза на математиците в България и Института 
по математика и информатика при БАН. Ученичката бе подготвена за състе-
занието от преподавателя по информатика и ИТ Румяна Арсенова.

И тази година, по инициатива на  г-жа Искра Генчева, в нашето училище се 
отбеляза „Денят на българския програмист“. Любомир Вълев (XIб) запозна 
аудиторията с професията на програмиста като една от най-перспективните 
не само в България, но и в световен мащаб. Той представи свои програмни 
проекти и делото на човека, смятан за светило в софтуерните среди – Свет-
лин Наков. Присъстващите ученици останаха очаровани от видяното! Във 

връзка със събитието учениците от Xв и Xг клас с ръководител Румяна Ар-
сенова, изработиха табла за Джон Атанасов и за първия програмист графиня 
Аугуста Ада Лъвлейс.

По случай 180 години от рождението на Васил Левски учениците от нашето 
училище изработиха един иновативен и ро-
долюбив продукт: въртящ се диск, в чиито 
прозорчета може да прочетем важни факти, 
свързани с живота и делото на Апостола за 
съответната година. Продуктът се приема с 
голям интерес от всички. Той е съвместен 
труд на два клуба от училището ни: клуб 
„Мултимедийна работилница“ и клуб 
„Краезнание“ с ръководители Милена Ни-
колова и Янка Минева. Вярваме, че тази ро-
долюбива инициатива трябва да се популя-
ризира сред всички българи! Васил Левски 
казва: „Дела трябват, а не думи.“ Да под-
крепим младите българи в техните дела! 
На 23.02.2017 г. с цел популяризирането на 

продукта той бе представен на сесията на Общинския съвет на гр. Карлово. 
Радиоинтервю за събитието направи Кристина Русева, журналистка в радио 
Стара Загора към Българското национално радио. Участник в него бе Цветан 
Василев (VIIа). Журналистката похвали  родолюбивата идея на учениците 
ни, като каза: „Поклон пред това, в което възпитавате вашите – наши деца! 
Признание за духа и пламъка на Апостола, който сте съхранили и предавате 
на днешните млади хора като негови съграждани и наследници!“

На 11.03.2017 г. се проведе областният кръг на състезанието  IT Знайко+, 
което е насочено към всички ученици от пети до осми клас. На учениците се 
предоставят разнообразни теми за работа, като те сами избират тази, която 
ще разкрие най-добре възможностите им. В състезанието се включиха Донна 
Дамянова, Василена Нанева и Преслав Пръмов (Vа) с ръководител Мари-
яна Цонева. Учениците се класираха за малкия финал.

Всяка година учениците от СУ „Хр. Проданов“, по инициатива и под ръ-
ководството на Милена Маринчешка, от-
белязват Международния ден на числото 
„пи“. Ученици от X клас запознаха пето-
класниците с историята на магическото 
число. Следваше състезание, в което взеха 
участие ученици от V и VI клас, а публи-
ката прояви творческите си способности в 
стихове и рисунки. Г-жа Маринчешка из-
несе открит урок по математика в Vа клас 
на тема „Изобразяване на обикновени дро-
би върху числов лъч“. Урокът бе посетен 
от д-р Зара Данаилова-Стойнова – старши 
експерт по математика, г-жа Стела Недко-

ва – старши експерт по анализ на информацията, учители от други училища 
в община Карлово, г-жа Дончева – заместник директор и г-жа Близнакова 
– преподавател по математика в училището ни. Урокът протече във ведра 
обстановка и децата доказаха, че математиката може да е лесна и забавна.

Милена Маринчешка, председател на МО по математика и информатика

ВДъХНОВЕНИЕТО - ЛЮБОВ

МИГ ЩАСТИЕ
Една целувка, сякаш на игра –
най-хубавият край на вечерта!
Времето със теб изгони всяка  
                                           празнота –
       вече не чувствам самота.
Най-накрая знам, че съм щастлив, 
                                                обичан!
Престанах да се чувствам винаги 
                                               отричан.

Как само ти успя да преобърнеш 
                                 всичко в мен!
Минути трябваха ми, за да разбера, 
                                че съм пленен...
Чаках твърде дълго да се появиш,
а ти за няколко секунди 
           до сърцето ми се доближи.
Доста съм объркан, не знам какво 
                                          да кажа...
Но ето, любовта си в рими ще 
                                           разкажа.

Време е да бъда искрен с теб и 
                                                  честен
и да ти докажа, че съм свестен.
Когато си около мен, в красиви    
              пламъци сърцето ми гори.
Когато си до мене, сякаш всички 
                                   хора са добри.
Когато си около мене, 
бурята в душата ми се укротява.
Когато си до мене, 
         еуфория в сърцето ми настава.  

Откакто те познавам, живея в свят 
                           от сбъднати мечти.
Признателен съм, че в сърцето си 
                                    ме подслони...
Предпочитам да съм с теб 
през всеки следващ миг в живота!
На теб ще подарявам всяка своя 
                                                     нота!

Димитър Митев, 12.в

ИМЕТО НА ЛЮБОВТА

Ти ми го показа –
нещо тъй красиво,
нещо толкоз сладко,
нещо тъй бодливо.
Нещото, което
стопли ми душата;
нещо, за което
бият ни сърцата.
Нещо толкоз сладко,
нещо толкоз малко,
нещо тъй горчиво,
нещо тъй желано,
нещо тъй голямо.
Вятърът нашепва 
шумно в тишината,
името му казва:
то е любовта!

Мадлен Рачева, 8.в

МИНУС 15

Мразовито е не само навън,
но и в душите ни.
Студът се загнездва в нас 
и превзема всяка частица топлина.
Откакто се докоснах до твоята 
                                                 любов,
нищо друго не може да ме стопли:
                    минус 15°C! 
Замръзвам до пламтящата камина.
Без теб...

Деница Дюлгерова, 11.в клас

                   ПЕСЕН
Появи се вдъхновение, навлезеш ли в нещата. 
Едното просветление пълни ти душата.
Последно намерение – хлопнеш ли вратата, 
оставаш с напрежение и самота в душата.
Питаш ли ме к`во ми е? – Въже над мен виси си. 
Не ми се мисли, тежко е, объркани са мислите.
Проблемът се заплита и алкохолът не помага.
Потърсих аз приятел, но всеки е избягал.
Нямам думи ник`ви за т`ва, което става. 
С последната надежда си мисля за промяна.

                                             Пламен Иванов, 12.в

УСЕЩАНЕ
Да чувстваш: нещо ще се случи, 
                   но без да знаеш как, кога
и да стоиш нащрек през цялото си време, 
                            въпреки това...
Да усетиш мъка и любов, и радост
                в един и същ момент…
Усещаш някой да те наблюдава и да бди над теб!
Причува ти се, че те викат, когато си останал сам.
Да знаеш: в самотата някой все пак слуша мислите ти!
И някой те докосва нежно по ръката, 
                    докато всъщност се докосваш сам...
Усещате ли нещо или някого, тук-там, навсякъде, 
           във въздуха и в стаята, в душата?

Катя Данова, 8.в

ЛЮБОВ
Какво е любовта... това ли ме питаш, приятелю? 

Любовта е много силно преживяване, но повечето 
хора се подиграват с тази дума. В любовта има как-
то красиви, така и неприятни моменти. Болезнено 
е да плачеш, да се обвиняваш за раздялата, болез-
нена е и самата раздяла. Всъщност прекрасните 
мигове в любовта са моментни. Когато си влюбен, 
мислиш непрекъснато за този човек и залиташ от 
щастие, летиш от възторг... Ала нищо не е вечно. 
Когато запалиш една свещ, се радваш, докато гори, 
но знаеш, че някога тя ще изгасне. Така е и при лю-
бовта.

Мария Маркова, 9.а

КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА 
АРМИЯТА“

Клубът работи по проект „Тво-
ят час“, но с програма, създадена и 
одобрена от нашите приятели от 61-
ва Стрямска механизирана бригада. 
Момчетата от клуба усвояват на 
теория и практика основните бой-
ни техники, оръжия, оказването на 
първа помощ. Те са изключителни 
младежи – възпитани, дисциплини-
рани, мотивирани и родолюбиви. За 
мен като техен ръководител е чест да 
работя с тях.

Янка Минева, учител по история

ЛИТЕРАТУРЕН
СЛЕДОБЕД В

БИБЛИОТЕКАТА

На 2.IV.2017 г. се проведе лите-
ратурен следобед в библиотеката с 
ученици от V и VI клас, посветен 
на Световния ден на детската кни-
га. Габриела Начева (VIб), Филиз 
Палаз и Василена Димитрова (Vб) 
подариха на библиотеката изработен 
от тях плакат. Те написаха и стихо-
творението „Книгата“, което пос-
ветиха на библиотекарката. Филиз 
Палаз и Пламена Стойнова изиграха 
посветена на пролетта сценка, чийто 
автор е Филиз!

КНИГАТА

Книгата е част от живота на децата –
прозорец e за тях отворен 
  към светлината.
На душата си ти помогни
и бързо книга си вземи,
в приключенията със нея се впусни!
Измерения има безброй –
във всички тях е скрит един герой!
С него чудни спомени създаваме
и после никога не ги забравяме.

В книга искам да живея!
От вещиците да се пазя – го умея,
но да бъда принцеса с дълга коса
и леко да я гали нежната роса –
това мечтая в книгата да оживее!

Габриела Начева (6.б) 
Василена Димитрова (5.б)

и Филиз Палаз (5.б) 

Интерактивен урок
за Паисий и неговата

„История славянобългарска“
На 16.03.2017 г. се проведе инте-

рактивен урок с учениците от VIа 
и VIб клас, посветен на Паисий 
Хилендарски и неговата „История 
славянобългарска“. Урокът бе ре-
ализиран от г-жа Тина Рангелова и 
г-жа Катя Зидарова (библиотекар). 
Щъркеловите и гълъбовите пера в 
ръцете на учениците проскърцваха 
в скрипториума, докато децата по-
тъваха в атмосферата на среднове-
ковието...

БЕЗ ТЕБ
По-добре ми е без теб, 
днес без теб съм по-щастлива!
Няма за какво да се тревожа –
 без тебе съм безгрижна.
Вече не ми тежиш - не страдам. 
Скъсах с предишното си аз!
Сякаш свалих тон камъни от 
                                     раменете си…
Загубих те, но повече това не е 
                                  проблем за мен!
Навярно ще съм цял живот без теб и   
                                    ще те помня, 
но няма и да страдам, вече не.
Ти ме научи на толкова неща: как да  
                                      обичам, 
да се радвам, как да се раздам 
                                           изцяло...
Но все пак ще използвам 
       всички тези хубави умения 
               срещу моята болка, 
            за да продължа напред.

Катя Данова, 8.вРис. 
Мария Ботева, 10.в
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ХЛЯБ НАШ

НАСУЩНИЙ 
(ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО)

 
„Не е добре да бъде човек
лицеприятен. Защото за 

един залък хляб такъв човек 
ще извърши престъпление.“                                                 

из „Притчи“
 
Не бе ги канил, но го посетиха.
Нахрани ги с последния си хляб.
Преситени, не му благодариха.
Не е длъжник на никого от тях.
 
Не струва то – приятелство по
                                             сметка,
в което не човекът се цени,
а кой е бил с по-скъпите подметки
и кой по имал в джоба си пари.
 
Пределът на човешките желания
космически е тъй отдалечен,
че ако си безхлебен е страдание;
ласкател ли си – си възнаграден.

ГОСТ 
Животът
ще ни надживее
дори да има рай –
човек се ражда
и живее
до своя смъртен край!
 
Защо ли 
земната пътека
в миг свършва?!
... Отговора прост
отколе знае го човека –
на този свят е гост!

Мариан Кръстев

БОГ Е ЛЮБОВ!

„Който не люби, не е познал Бога,
защото Бог е любов.“ (I Йоан, 4:8)

Божията любов се проявява чрез 
хората. Когато някой ти направи 
услуга или с действия ти покаже, че 
по някакъв начин те обича, това е 
Божията любов. Самият факт, че сме 
се появили на света, е също израз на 
любовта. Бог е създал човека и ни 
е осигурил най-важното – въздух, 
храна, вода, прекрасна природа; 
родители, които се грижат за нас… 
А от децата и от всички хора се иска 
да осъзнаем тези блага, да ги пазим 
и да благодарим на Бога с молитва, 
творчество и добри дела. 

Божията любов е също след всяка 
молитва желаното да се сбъдне. Но 
то се сбъдва, само ако е в съгласие 
с Божията воля! Ако си пожелаеш 
нещо, което противоречи на 
Божиите планове, то няма да сбъдне. 
Затова за нас е важно да мислим 
и да действаме според Божията 
воля. Мисля, че тя най-общо е 
изразена в Божиите закони и в онези 
неписани морални правила, които 
спазват добрите хора. Примерът на 
светиите също е много важен, както 
и на всички обикновени хора, които 
живеят свято.

Бог вижда всичко и е навсякъде, 
следователно любовта също е 
навсякъде и във всекиго. Дори и 
в престъпника, който нарушава 
законите и е потъпкал любовта в себе 
си… Дори и в него – някъде дълбоко 
в душата му, е заровено доброто и 
искрата на Божията любов мъждука. 
Нужно е някой да му помогне да я 
открие в себе си! Тогава той ще се 
разкае и ще поеме по нов път.

Независимо дали хората те опре-
делят като лош човек, неудачник, 
непукист, или невярващ в Бога, 
Той те обича и тази обич отново 
се проявява чрез хората. Бог е 
Любов – приятелска, родителска, 
учителска…

Но Божията любов не е само 
любов, която познаваме; това е и 
всяко добро, което направим или 
просто открием в света. Божията 
любов е подкрепата, съчувствието, 
състраданието…

Помнете: Бог е любов и какъвто и 
да сте, където и да сте – Той ще ви 
обича!

Катя Данова, 8.в

ХИПОТЕТИЧНО 

Препрочитаме ден и нощ
Книгата Божия,
преповтаряйки образи,
случки, картини...
А душите ни тръпнат
в човешките кожи –
в простосмъртни убежища
за пилигрими!

Мариан Кръстев

РЕКА
        На Хераклит от Ефес

Реката на живота 
     тече към моя бряг.
Посрещам я – тя отминава,
но новите води прииждат пак.
Към извора ѝ вгледана оставам –
        оттам очаквам знак.

На този бряг високо е и стръмно.
Реката ускорява своя ход
и няма как през нея да се втурна –
            не мога да намеря брод
 и времето назад да върна

Реката на живота се разлива
и някъде намира своя край…
За мен е важно да открия своя извор
 и да отпия красота!
Чак после може в прах 
                             да се превърна,
оттатък този свят –  
                                във вечността.

Росица Иванова

ВДъХНОВЕНИЕ
„Не знаете ли, че сте храм Божий

      и Дух Божий живее във вас?“
       (I Кор. 3:16)

Събирам бисерите Ти
                 в душата си
Обичам да навлизам в нея
 като в светилище –
да коленича
                  и да се любувам
на трепкащите им лъчи
Докосвам ги,
прегръщам в шепи светлината –
            лъчите се процеждат
 между пръстите ми –
         търсят свобода!
Разтварям длан и щедро
 ги раздавам
  на света,
без да успея да изчерпя
       мисълта Ти…
Ти всеки ден ми подаряваш
                    бисери
Аз всеки ден ги претворявам
         в стихове

Росица Иванова

„ЧОВЕКъТ Е ЕДИНСТВЕНОТО СъЩЕСТВО,
КОЕТО СЕ БОИ ДА БъДЕ СЕБЕ СИ“

АлБЕр КАмю

Човешките същества са единствени на тази планета, притежаващи сложен 
разум. Ние сме развили способността си да оцеляваме до такава степен, че 
сме загърбили донякъде своята животинска същност. Всички същества на 
Земята се ръководят от инстинктите си, но у човека тези инстинкти са силно 
отслабени поради наличието на интелект и поради относителната липса на 
смъртни опасности. За разлика от животните, ние имаме представа за време – 
правим планове за бъдещи събития; анализираме и разсъждаваме над всичко, 
което ни заобикаля; изпитваме висши чувства. Именно тази способност ни 
дава свободата да бъдем, каквито искаме. 

За да се адаптираме по-добре към средата, сме развили способността да 
играем ролята на някои други същества. Други видове също го умеят, но ние 
дотолкова сме се усъвършенствали в това да бъдем някого другиго, че ни е 
страх да бъдем себе си! Обитаваме един стандартизиран и рутинен свят, в 
който всеки живее според това каква роля има. Повтаряме всеки ден едни и 
същи действия: учим, работим, посещаваме едни и същи места. Изгубвайки 
се във всекидневието, в което намираме единствения смисъл на нашето съ-
ществуване – това, от което имаме полза, забравяме нашата висша същност. 
Нали ние сме същества, способни на любов, способни да се доближим до 
истинската мъдрост и върховната истина! Но хората се боят от тях, смятайки, 
че са невъзможни.

Ние, хората, сме обикновени представители на животинския свят, прите-
жаващи необикновени способности, неприсъщи на други същества. Обаче 
сме загубили своя път, като живеем по нормите, създадени от сивия свят, 
страхувайки се да не бъдем отхвърлени от него. Нашият инстинкт за само-
съхранение се е видоизменил в нещо ужасно: в страх от това да бъдем себе 
си!

Мирослав Мойсеев, 11.б

Рис. Даниела Копчева, 8.г

ИМА ЛИ БЛАГОРОДНА ЛъЖА?

Спорът за съществуването на 
благородната лъжа се води от дъл-
бока древност, продължава и днес. 
Благородство и лъжа са две проти-
воположни и несъвместими поня-
тия! Благородството е възвишена 
човешка добродетел, свързана с по-
жертването на нашата дребнавост, 
себелюбие, надменност, както и с 
отказване от лично предимство в 
името на друг. Лъжата е умишлено 
преиначаване на истината, проти-
воположност на искреността и на 
добродетелите на човека. В някои 
ситуации човек решава, че е по-
добре да излъже, отколкото да каже 
истината и използва оправданието за 
благородната лъжа с цел предпазва-
не на себе си или на някого другиго. 
При случаите на неизлечимо заболя-
ване, например, понякога истината 
се спестява на болния, защото може 
да влоши състоянието му. Случва се 
човек да прибегне до „благородна-
та“ лъжа, за да се избави от насилие 
или да избегне неприятна за него 
ситуация... В такива моменти лъжа-
та може да ни се стори най-доброто 
решение, но това не означава, че е и 
най-правилното! Никакви условия 
и ситуации не могат да оправдаят 
лъжата ,защото тя противоречи на 
нравствения дълг на човека.

Мария Ботева, 10.в

Съществува ли такова нещо като 
благородна лъжа? Възможно ли е 
дори една лъжа да бъде благородна?

Някои хора си мислят, че ако из-
лъжат или спестят истината, за да 
не наранят някого, това се счита за 
„благородна лъжа“, понеже са го 
направили за доброто на човека. 
Но след време, ако излъганият раз-
бере, той ще се почувства предаден 
и може да не види това като благо-
родно. 

Повечето хора предпочитат да 
знаят истината, отколкото да бъдат 
държани в неведение. Изведнъж,  
когато в най-неподходящия момент 
разберат, че са излъгани, се чувстват 
като глупаци. Kато не знаят цялата 
истина, те не могат да вземат пра-
вилни и добре обмислени решения. 
Всеки трябва да има право да взема 
решения, които пряко го засягат. Ни-
кой няма право да бъде лишаван от 
свободата! Дори да е казана с бла-
городни намерения, лъжата си ос-
тава лъжа и колкото повече лъжеш, 
толкова повече затъваш. Преди да 
си се усетил, ще казваш лъжа след 
лъжa, за да направиш историята си 
по-правдоподобна.

Всеки човек лъже или е лъгал: за 
да се измъкне от неприятности, за 
да причини неприятности, за да не 
нарани някого или защото се страху-
ва от истината… Всеки е бил лъган 
или е лъгал през живота си. Дори 
малкото, невинно дете ще излъже, за 
да не му се карат, независимо дали 
съзнава значението на лъжата, или 
не. Но от факта, че всички лъжат, не 
следва, че това е правилно! Просто 
трябва да приемем, че не можем да 
променим хората и да се стараем да 
бъдем по-добри.

Кристина Гърдева, 10.в

ГРЯХ

Обърнах се и те видях зад гърба си.
Мислех, че отдавна не си там.
Оказа се, че си…
Не само зад гърба ми, но и в
                                   сърцето ми.
Поколебах се, но тръгнах обратно  
                                              към теб.
Дори се затичах…
Ти ми подаде ръка, усмихна се…
Сякаш беше чакал да се обърна, да 
                                       се завърна…
И аз го направих.
– Не си същата – каза ми.
– И ти не си – вече любовта ни е 
                 грях!

Стефка Иванова

Вече наближаваше любимият 
празник на децата – Коледа. Вся-
ка елхичка имаше свой стопанин и 
всяка имаше своя украса, само една 
– не. Тя беше толкова тъжна и самот-
на в големия магазин… Дали защо-
то беше дефектна, или пък защото 
имаше бели крайчета? Елхичката 
все се чудеше. Но и тя искаше укра-
са и подаръци под нея. И тя искаше 
да блести като другите и да радва 
децата! 

Веднъж една отвертка ѝ каза:
– Не се бой, елхичке! И аз стоя тук 

цяла година, плача и се чудя, кога 
някой ще ме… – но не успя да до-
върши.

Някой току-що купи отвертката. 
Елхичката отново остана сама. Все-
ки ден идваха хора в магазина и все-
ки ден си тръгваха с елхички. Всеки 
път елхичката се молеше тихичко: 
„Вземете мен, вземете мен…“ И все-
ки път оставаше забравена в ъгъла.

Докато една сутрин отвори очи и 
видя, че е на непознато място. Беше 
тъмно и миришеше лошо. 

– Къде съм аз? – попита тя плахо.
– Мяу, ти си на боклука, мяу – от-

говори ѝ мърляво котенце.
Сама, забравена от всички, из-

хвърлена на боклука... Елхичката 
заплака тихо, а после все по-силно и 
по-силно. Изведнъж някой я сграбчи 
и я задърпа към уличната лампа. Тя 
чу детски гласове: 

– Тате, тате, виж какво намерихме! 
И на светлината видя детски лица! 

Няколко детски ръчички започнаха 
трескаво да я украсяват. Скоро цяла-
та бе окичена с хартии и отпадъци 
от боклука. Елхичката грейна, за-
блестя. Дори белите ѝ крайчета све-
теха особено. 

 „И аз съм красива! И аз съм же-
лана! И аз доставям радост на деца-
та“ – мислеше си тя и блестеше все 
по-силно и по-силно.

Гергана Жекова, 2.б

ТъЖНАТА ЕЛХИЧКА

Рис.
Ренета Стефанова, 10.в

Има ли благородна лъжа? Отго-
ворът е труден. Уикипедия дава оп-
ределение на понятието и обяснява, 
че е измислено от Платон. Лъжата 
е преднамерена неистина. Може ли 
да има нещо благородно в лъжата, 
или това е просто оправдание, са-
мозаблуда? Не е ли по-лесно да се 
говори истината? Понякога лъжата е 
удобство, избягване от отговорност. 
Лъжем, когато се страхуваме да не 
ни отхвърлят или искаме да ни бъде 
по-лесно. 

Тънка е границата между това, да 
казваш истината, каквато тя е, или 
истината, която другите искат да 
чуят. Трудно се прави такъв избор. 
Все пак благородната лъжа може да 
спести нещо неприятно на човека 
отсреща, може да му помогне да се 
почувства по-добре. Защото имаме 
ли право да отнемем надеждата или 
спокойствието на другите? Човек 
може да излъже, за да зарадва ня-
кого, за да го впечатли, за да не го 
нарани. 

А не е ли по-добре да замълчим, 
да „спестим“ истината? Не са ли 
лъжи религиите по света, митове-
те, приказките, красивите разкази... 
Няма еднозначен отговор. 

Елин Пелин казва: „Една чиста 
истина прави живота спокоен, една 
лъжа го прави приятен“. Спокоен и 
приятен...

Нона Дановска, 10.в клас

АБСОЛЮТ
Пред Твоето величие, 
         Господи,
всичко е незначително.
Затова нека живея
само с Твоя образ.

Росица Иванова



април, 2017 г.

МЕЖДУ КОЛЕДА И
НОВА ГОДИНА 

Над северните ледени гори,
над парещата пясъчна пустиня,
едно небесно пламъче гори
с предчувствие за Новата година!
 
А върху самолетните крила
прелитайки морета, континенти,
завърнал съм се вече у дома –
безмълвен, без излишни  
                                              сантименти!
 
Българийо... и в мислите ми тук
отново си безкрайно топло лято!
Светът без тебе би изглеждал друг 
изчезващ като точка в необята!
 
Защото, опознавайки света,
в сърцето си съм носил любовта 
                                                                  ти!
Дори от теб далече да умра,
сълзата твоя Бог ще ми изпрати! 

ТАБУНИ 

Препускайте, табуни волногриви,
отпреде се е ширнала степта!
Препускайте свободни и игриви,
захвърлили юзди и стремена!
 
Препускайте в галоп – земята иска
от тропот на копита да кънти,
че мъртва тишината я потиска,
а палещата жега я гори!
 
Че щастието може да догони
свободният по дух, със силен нрав,
подобно вас, красиви вихрогони,
потеглили на поход величав! 

ЗВЕЗДЕН ЦИГУЛАР 

Мисли мислите догонват
като призрачна река,
над която се отронват
звуците на вечерта!
 
Тихо в песенната вечер
вятър стихове реди
и отнася надалече
влюбените ми мечти!
 
В уморените зеници,
недокоснали съня,
от безмълвните звездици
се посипва светлина!
 
В мислите си те целувам
под небесния олтар!
И сред тъмното дочувам...
Свири звезден цигулар!

СЕРИАЛ

Уж живот, а вечен сериал,
в който нещо ново ще се случи,
но разбираш – вече си живял
в този епизод, познат и скучен!
 
И така до следващ епизод
се превърта филмовата лента
с кадри от екранния живот,
цветен, без излишни сантименти!
 
Вярваш, че си главният герой,
че не си участник по неволя,
и вървиш напред по пътя свой,
влизайки в поредната си роля!

Мариан Кръстев
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КЛУБ „ЛИТЕРАТУРЕН ЕВЕРЕСТ“
През цялата година творческата работа в Клуб „Литературен Еверест“ не 

стихва! През лятото Александра Михалева и Тодор Тодоров (11.а) участ-
ваха с общ разказ в шестото издание на Националния литературен конкурс 
за къс разказ „Дивото“, учреден от Националното ловно-рибарско сдруже-
ние „Съюз на ловците и риболовците в България“ и Съюза на българските 
писатели. Разказът им получи първа награда в категорията „Деца“. Освен 
грамота, авторите получиха и парична премия. През лятната ваканция децата 
потъват в свободата си, играят и творят. Но лятото е и сезонът на съсредо-
точаване върху собственото им творчество! Освен че не спират да пишат, 
преподреждат и осмислят написаното (камарата хвърчащи листчета в дома 
на Р. Иванова нараства заедно с температурите), децата получават и награди 
за труда си! Рени Влайкова (5.а) и Филиз Палаз (5.б) заслужиха награди 
за най-млад автор в тазгодишното издание на Националния литературен 
конкурс „Състояние на полет“. Филиз спечели и поредната си поощрителна 
национална награда – този път от конкурса „С Ботев в сърцето“.

Във Втория национален образователен конкурс „Приказка“ на Фондация 
„Български издател“ разказът на Филиз „Библиотекарката“ е сред 16-те из-
брани творби и ще бъде включен в алманаха „Нова българска литература 
– детски истории“ през 2017 г., който ще излезе през месец май. Тя е един-
ственият малолетен автор сред избраните! Разказът ѝ е публикуван и на сайта 
„Буквите“. Филиз участва в конкурси и със своята първа книга „Вълшеб-
ства“. През април тя е поканена да присъства на честването на 20 г. от НЛК 
„Рашко Сугарев“ в София и на конкурса за дебютна литература „Южна про-
лет“ в Хасково. Очакваме нейния репортаж за събитията!

Александра Михалева (11.а) заслужи трета награда за разказ в Нацио-
налния литературен конкурс „Стамен Панчев“ – гр. Ботевград. През минала-
та година тя грабна първата награда, отново за разказ, и ето че традицията 
продължава! Класираните на първите три места получиха красиви плакети 
и дебитни карти с различни суми, осигурени от правнука на поета Стамен 
Панчев. Александра получи и поощрителна награда от I НЛК „Писма до себе 
си“ – Стара Загора.

В ХХ Национален конкурс за литературно творчество „Любовта в нас“, 
провеждан в гр. Варна, творци от клуб „Литературен Еверест“ заслужиха ко-
лективна награда за отличното си представяне! Само още един творчески 
клуб (от гр. Монтана) е удостоен с подобна. Изказвам специална благодар-
ност на седемте автори, изпратили свои разкази и стихотворения на този 
конкурс и изследвали любовта в многообразните ѝ аспекти: Димитър Митев 
и Пламен Иванов (12.в), Деница Дюлгерова (11.в), както и Рени Влайкова 
(5.а) участваха със стихотворения; Александра Михалева (11.а) с разказ и 
три стихотворения; Ралица Христова (10.в) и Катя Данова (8.в) – с разкази. 
(Творби от младите ни автори ще намерите по страниците на вестника.)

Вече над 100 са националните и международни награди на пишещите 
деца – клубът участва в литературни конкурси повече от 17 години! Но и 
учителите им печелят награди! За поредна година педагозите от Клуб „Ли-
тературен Еверест“ участват в ежегодния национален литературен конкурс 
за учители творци на Издателство „Булвест 2000“ и ИК „Анубис 2000“. И 
както всяка година, са сред отличените автори, чиито творби са публикувани 
в сборник. През 2016 г. наградените от клуба са трима – Стефка Иванова, 
участвала в конкурса със стихотворения; Росица Иванова, представила се 
със стихотворение, разказ и есе и Надежда Станулова, чието разнообразно 
творчество е отличавано и в много други конкурси. Всъщност наградите от 
този конкурс станаха четири, защото Надежда получи (за първи път в исто-
рията на конкурса!) и отличие за млад автор (до 29 г.) за разказ. Важно е да 
подчертаем, че в цялата страна няма друго училище като СУ „Хр. Прода-
нов“, награждавано толкова много (във всичките осем до 2016 г. конкурси), 
като още при първото издание на конкурса заслужихме пет награди! Може 
би тук е мястото да споменем, че Клуб „Литературен Еверест“ бе поканен и 
приет в Конфедерацията на българските писатели, най-младият национа-
лен писателски съюз в страната ни, сформиран през 2016 г. Вече 13 автори 
– ученици, учители и бивши наши възпитаници се вляха в конфедерацията.

В края на 2016 г. излезе от печат седмата книга на Росица Иванова 
(Дикова). Стихотворенията в сборника „Аз съм…“ (280 стр.), са подреде-
ни в 12 раздела: море, Планина, Небе, Стихия, река, Дърво, Цвете, Птица, 
Животно, Човек, Ти, Той. От предговора разбираме, че това са и най-важни-
те идентификации на авторката: „АЗ СЪМ по малко от всички тях. И може 
би още нещо, което предстои да разбера и открия. Навярно в следващата си 
книга…“ Неслучайно на корицата липса името на автора – за да се подчертае 
отъждествяването с природата, сливането с нещо по-голямо от нас самите. 
През 2016 г. психоложката успя да издаде още една стихосбирка: в „Amore!“ 
темата, естествено, е любовта във всичките ѝ измерения. И двете книги все 
още не са представени пред карловската общественост, но пък успешно се 
разпространяват сред приятели!

Надежда Станулова, представена тук с лиричен превод от полски език, 
получи втора награда за есе (красив сребърен медал) в четвърта възрасто-
ва група на конкурса „Читалището – светилник на Българското възраждане 
и средище на славянската култура“, организиран от Славянското дружество 
в България. Очакваме още победи в литературни състезания, тъй като през 
цялата година участваме в над 50 конкурси. В някои от тях учителите пишат 
редом със своите ученици и дори се конкурират с тях! Нека вдъхновението 
не спира да ги тревожи, да не им дава мир и покой! Защото творчеството е 
Живот!

Росица Иванова, психолог

ДУШАТА НА ПОЕТА
Душата на поета
е свободна,
не могат да я спрат
с окови!

Съдбата е към него
благородна,
отваря му врати 
небесни, нови...
Сърцето на поета 
е различно –
то бие с устрем
и не се страхува
от алчни думи,
погледи зловонни:
доброто в него
вечно съществува!

Поета в мен
аз чувствам 
със духа си –
когато страдам,
той със мен сънува,
и ме дарява все с надежда нощем…
И ми нашепва:
Господ съществува!

ПРОСВЕТА
Във знанието всъщност е борбата
за просвещението на един народ,
за вярата в доброто и правата
да бъдеш личност – не да бъдеш роб!

На знанието светлината ни огрява
и пътят на живота е по-лек,
на хората съдбите озарява,
защото личност е грамотният 
                                                         човек!

Недей да тънеш във заблуда
за слава, за имущество, пари,
защото само знанието, като 
                                                   пеперуда,
живота ти красив ще извиси!

ДАЛЕЧЕ
Морето е от мен далече –
студено, сиво е сега.
За него мисля всяка вечер,
навън поглеждайки снега.

И мисля си, до печката навряна,
за мидите и пясъка,
вълните сини и дантелената пяна –
аз знам: самотни са сега!

Студени, пусти, пясъчните дюни
заспиват тъжни всяка нощ.
Те чакат вече слънцето през юни
да им даде живот и нова мощ!

Аз тъжна съм... Морето е от мен 
                                                        далече
и чакам пак да дойде пролетта –
да донесе надежда, да се съмне вече,
да се събуди по-добър света!

Мария Лалева

ПОЛША

Какво да кажат томовете речници,
лекциите по история и география,
когато за нея само могат да говорят
цъфтящият храст и песента на 
                                            славеите!

Нейните граници ще откриеш на 
                                             картите,
но за съдържанието, което я 
                                             изпълва,
ще ти нашепне само пълнолунието,
мъглата над поляната и ароматът на 
                                              листата.

Питаш ли се, сине, къде ли е, каква е?
В неизбродната земя е тя! 
В сърцето на всеки верен поляк е,
който за нея се бори, страда и вярва.

В шума на гълъбите, в стария пазар,
в книгите на поетите и върху  
                                             сградите,
в ежедневната работа и в добрите 
                                                 думи... 
Ще я откриеш и във всяко добро 
                                                 дело!

Антони Слонимски
в превод на Надежда Станулова

НА ЕВТИМ ЕВТИМОВ

Отиде си в дъждовно, тъжно лято,
отиде си, но не от моето сърце,
защото твоето сърце богато
чрез думите ще грее вечен огън в 
                                                      мен.

Такава обич малко хора са способни
да предадат в красиви, вечни редове!
А твойте думи, знам, ще са вековни,
предавани със почит от ръце в ръце. 

И таз велика обич, претворена в рими,
изпълва с възхищение не само мен.
Титан си ти на своето красиво време!
Чрез твойте стихове живееш всеки  
                                                       ден! 

*    *    *
Докато още мога да обичам,
любов докато има в моето сърце,
туй значи, че за мен не ще си 
                                         безразличен,
защото ти си слънцето във моето 
                                                     небе!

Дори далеч от моята прегръдка,
дори далеч от моите ръце,
със всяка моя глътка въздух
ще се преливаш в моето сърце.

И тъй да бъде – нека си далече…
И тъй да бъде – може би любим,
на друга обич някъде обречен…
Ти винаги ще бъдеш в моя стих!

ПРИЗНАНИЕ

Тихо приласкана се почувствах,
щом докосна моите нозе,
душата си морна отпуснах
във твойте прегръдки, море.

Няма измислени думи,
с които да кажа пред теб
как лека, безгрижна се чувствам,
как ти ме превръщаш в човек.

Човек, който вярва в съдбата,
човек със отмита тъга…
Поседнала в морския пясък,
отново да вярвам в света.

Раздялата с теб ме убива,
раздялата с твойте вълни…
Единствено аз съм щастлива,
щом ти си пред мойте очи.

Стефка Иванова

Рис.
Даниела Копчева,

8.г

ТАЛАНТИ

Талантите изчезват безвъзвратно,
стопи се поколението златно!
В провинциалната ни днес държава
без подкупи и доноси не става.

В безумните анекси и декрети,
с правителства, в корупция заклети,
не се предлагат сцени и гаранти
за хиляди изстрадали таланти.

Върхушката способните забрави,
за да пребъдат, нищо не направи!
Окрадената тайничко държава
възможности и средства не им дава.

Талантите, изгубили надежда,
съдбата им в Европа ги отвежда.
Прокудени от майка и родина,
мечтата им в агония премина.

Способните без роден дом умират,
в децата им заложбите напират.
Върни чедата – те са твойта слава –
за да те има, българска държава!

Галина Димитрова

ЗАЩО
Защо погали ме с ръце през шала?
Защо у мен любимата видя?
С копнеж целуна шията ми бяла,
а после под балкона нежно пя.

Защо мечтите ми далеч изпрати?
Защо пося в гърдите ми лоза
и капки кехлибар в гердан събра ти,
наричайки ме: „Слънчева бреза!“

Защо ластари с поглед в мен 
                                             разлисти?
Защо загърби власт и суета?
Докосна леко струните най-чисти
и сам откри на ъгъла врата.

Защо танцуват в мене пеперуди?
Защо стои настръхнала плътта?
В очакване на ласките ти луди,
завихря се към гърлото кръвта.

Защо окрили ме чрез твойта вяра?
Защо шептиш с божествени очи?
За обичта ти явно няма мяра,
а шепотът в гърдите ти ечи.

Сега воала смъкна на луната –
да озари с усмивка вечерта
и гледа как играем сред житата,
прегърнати и в плен на любовта...

Галина Димитрова

Рис. Вилияна Попова,8.б

Рис.
Даниела Копчева, 8.г


