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76 ãîäèíè ó÷èëèùå „Ñâåòè Êëèìåíò 
Îõðèäñêè“ – ãðàä ßìáîë

Уважаеми приятели на вестник „Звън“,
Отново сме на прага на светлия празник, 25.ХІ., посветен 

на патрона на СОУ „Св. Климент Охридски“ – просветителят, 
книжовникът, духовникът Климент Охридски.

Изпратихме в историята още една учебна година. По стара 
традиция знаем, че границата на отминалата и настоящата 
учебна година е повод да обърнем поглед назад, за да оценим 
дейността си, да направим равносметка за постигнатото и 
пропуснатото през 2014 / 2015година.

Считам, че изминалата учебна година бе щедра и вълнуваща 
на събития за нас. Тя ни поднесе мигове, които ще се помнят, 
и дела, гарантиращи по-добро развитие на учебното заведение 
занапред.

СОУ „Св. Климент Охридски“ винаги е предоставяло ус-
ловия за развитие на възможностите и таланта на възпитани-
ците си в областта на хуманитарните науки, изобразителното 
изкуство, музиката, спорта. Гордост за нас са 47-те изявени 
ученици, заели призови места на национални, балкански и меж-
дународни конкурси , състезания и турнири. Възпитаниците 
на СОУ „Св. Климент Охридски“ се представят изключително 
успешно както на приемните изпити след седми клас, така и в 
средните учебни заведения от национален и областен мащаб, 
а по-късно и във ВУЗ в страната и в чужбина. Тези успехи се 
дължат на усърдната и постоянна грижа на нашите учители 
към младите ни таланти.

Ние се стремим да живеем в съзвучие с повелите на времето. 
Постоянно се търсят нови методи и форми за посрещане на 
интересите, потребностите и желанията на учениците ни. А 
това стимулира техните изяви и постижения. За да постигнем 
по-високи резултати, непрекъснато съчетаваме традиционни-
те форми на работа с иновационните моменти в ОВП. Наша 
цел е да трансформираме амбициите си в градивна енергия, 
която упорито и системно да превръща СОУ „Св. Климент 
Охридски“ в привлекателно място за младите хора, където те 
биха се реализирали като личности в професионален и нрав-
ствено-етичен план.

Млади читатели на вестник „Звън“,
Очакван и обичан е от вас патронният ни празник всяка 

година. Той ни обгръща с красота, светлина, топлина и доброта. 
В множеството разнообразни дейности и инициативи, органи-
зирани от учителите и учениците, ние преоткриваме в себе си 
неподозирани качества и чувства. Готови сме да бъдем такива 
каквито трябва – амбициозни, решителни, целеустремени, щед-
ри, способни на взаимопомощ, разбирателство и всеотдайност.

В навечерието на училищния празник ви пожелавам твор-
ческа енергия, воля и оптимизъм за успешна учебна дейност и 
професионална реализация. Винаги мислете позитивно и нека 
българските добродетели живеят във всеки от вас!

Уважаеми колеги,
Нека светлият празник 25-ти ноември положи началото на 

една нова учебна година, в която здравето, щастието и успехът 
са ваши постоянни спътници, а радостта от тях – необозрима.

Бъдете все така отговорни, умели и самоотвержени в рабо-
тата си с подрастващите! 

Продължавайте успешно да изграждате облика на СОУ „Св. 
Климент Охридски“!

Честит празник!
Гено Стайков,

Директор на СОУ „Св. Климент Охридски“ – Ямбол

Äîñòîéíè çà óâàæåíèåÄîñòîéíè çà óâàæåíèå
В навечерието на 76–та годишнина от основаването на училище „Свети Климент Охридски“ на официална 

церемония в Синия салон на читалище „Съгласие” на 23 ноември бяха връчени традиционните награди на учени-
ците, постигнали успехи през учебната 2014/2015 година.Наградите връчиха:  г-н Красимир Стоилов – Началник 
на РИО- гр.Ямбол, г-жа Жана Миланова – Началник на отдел „АПФСИО“ в РИО - гр.Ямбол и г-н Гено Стайков- 
Директор на СОУ „Св.Климент Охридски“ - гр.Ямбол. Бяха удостоени със следните отличия ученици и учители:

Ó÷èòåëè
Приз„За цялостен принос през годините в издигане автори-

тета на СОУ „Св.Кл.Охридски“ –  златен плакет с лика на Св. 
Климент Охридски, грамота и 200 лева

Христо Крушков за постигнати високи резултати през годи-
ните:

През 2012 година постиг-
нати високи резултати на 
Десислав Георгиев Георгиев 
– VІ „а“ клас – І-ва награда 
на Национална изложба-
конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, 
град Сунгурларе; Иван Зла-
тев Златев – VІ „а“ клас – 
І-ва награда на Национална 
изложба-конкурс за детска 
рисунка „Свети Трифон За-
резан“, град Сунгурларе; Радина Димитрова Митева – VІ „а“ клас 
– І-во място на Национален конкурс „За хляба наш“, гр. Благоевград 
и ІІ-ро място на ХV Национален конкурс за весели детски рисунки 
„Малките нашенци“, гр.Казанлък; Радина Димитрова Митева – VІ 
„а“ клас – ІІ-ра награда на Национална изложба-конкурс за детска 
рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе; Теодоси Петров 
Петров – VІ „а“ клас – ІІ-ра награда на Национална изложба-кон-
курс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе.

През 2013 година  постигнати високи резултати на Дамяна 
Диянова Димитрова – ІІ „а“ клас – І-ва възрастова група; І-во място 
и статуетка на ХІ-ти Национален конкурс за детска рисунка „Свети 
Трифон Зарезан“, град Сунгурларе;Люба Веселинова Нанева – VІІ 
„а“ клас - ІІ- ра възрастова група:  І -во място на ХІ-ти Нацио-
нален конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град 
Сунгурларе; Петя Иванова Помакова- ІV „а“ клас - І-ва възрастова 
група- ІІ-ро място наХІ-ти Национален конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе; Божидар Стоянов  Бо-
гдев – VІІІ „а“ клас - ІІ- ра възрастова група- ІІ-ро място на ХІ-ти 
Национален конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, 
град Сунгурларе.

През 2014 година постигнати високи резултати на Валентина 
Стоянова Стоянова  – VІ „а“ клас –  І-во място на  Национален 
конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сун-
гурларе; Мирела Петрова Желева  – VІІ „а“ клас - І -во място на 
Национален конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, 
град Сунгурларе; Люба Веселинова Нанева – VІІ „а“ клас – ІІ-ро 
място на Национален конкурс за весела детска рисунка „Малките 
нашенци“, град Казанлък; Дона Андонова Андонова – VІ „а“ клас 
– специална награда на Национален конкурс „Казанлъшка роза“, 
град Казанлък; Терентия Галинова Господинова – VІ „а“ клас – І-во 
място на Национален конкурс „Казанлъшка роза“, град Казанлък; 
Анелия  Петрова  Петрова – VІІ „а“ клас – ІІ-ро място на  Национа-
лен конкурс „Казанлъшка роза“, град Казанлък; Стефани Иванова 
Иванова- ІV „а“ клас – ІІ-ро място на на Национален конкурс „Бъл-
гария в картини и слово“, гр.Търговище; На конкурса за макет под 
мотото „Да създадем заедно моя Европейски град“, организиран 
от Областен информационен център – Ямбол, проект „Аквапарк 
четирилистна детелина“, изпълнен от ученици от VІІ „а“ клас под 
ръководството на Христо Крушков, спечели І-во място.Наградата 
за целия екип е двудневна екскурзия в Родопа планина на стойност 
3000 лева, както и три фитнес уреда на стойност 6000 лева.

Приз „Учител на годината“ – сребърен плакет с лика на 
Св.Климент Охридски, грамота и 100 лева

Николай Богдев  за приноса му като ПДУД при организира-
нето и реализирането на ОВП в гимназиален етап от 2009 година 
до 2015 година и за постигнати резултати на негови възпитаници 

за периода от 2010 година до 
2015 година по математика: 
Денис Русев – ХІІ „а“ клас 
– висок резултат на прие-
мен изпит по математика; 
Кристиана Христова – ХІІ 
„б“ клас - висок резултат на 
приемен изпит по математи-
ка; Мария Желязкова - ХІІ 
„б“ клас - висок резултат на 
приемен изпит по матема-
тика; Елени Маринова - ХІІ 
„б“ клас - висок резултат на 

приемен изпит по математика; Мария Павлова Иванова - ХІІ „б“ 
клас - висок резултат на матура по математика.

Радка Колева за приноса 
и за постигнатите високи 
резултати на Даниел Милчев 
Бумбалов – VІІ „б“ клас – 
ІІІ-то място на Национален 
кръг на олимпиадата по 
Астрономия; V-то място на 
Национален кръг на олим-
пиадата по Физика.

Приз „За проявен герои-
зъм при опазване живота 
и здравето на учители и 
ученици и служители на 
училището“ – златен пла-
кет с лика на Св.Климент Охридски, грамота и парична награда 
в размер до една минимална работна  заплата

Минка Георгиева - за проявен героизъм при опазване живота 
и здравето на Ренета Динева 
Динева – ученичка от VІІ 
„в“ клас.

1.Христо Крушков се 
удостоява с грамота  за по-
стиженията на Валентина 
Стоянова Стоянова  – VІ 
„а“ клас –  І-во място на  
Национален конкурс за дет-
ска рисунка „Свети Трифон 
Зарезан“, град Сунгурларе; 
Мирела Петрова Желева  – 
VІІ „а“ клас - І -во място 
на Национален конкурс за 

детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе; Люба 
Веселинова Нанева – VІІ „а“ клас – ІІ-ро място на Национален кон-
курс за весела детска рисунка „Малките нашенци“, град Казанлък; 
Дона Андонова Андонова – VІ „а“ клас – специална награда на 
Национален конкурс „Казанлъшка роза“, град Казанлък; Терентия 
Галинова Господинова – VІ „а“ клас – І-во място на Национален 
конкурс „Казанлъшка роза“, град Казанлък; Анелия  Петрова  
Петрова – VІІ „а“ клас – ІІ-ро 
място на  Национален кон-
курс „Казанлъшка роза“, град 
Казанлък; Стефани Иванова 
Иванова- ІV „а“ клас – ІІ-ро 
място на на Национален кон-
курс „България в картини и 
слово“, гр.Търговище.

2.Анастасия Крушкова 
се удостоява с грамота за 
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Главен редактор: Динка Маринова, преподавател 
по български език и литература в СОУ „Св. Климент 
Охридски“ Ямбол

СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА
УЧЕБНАТА 2015 /2016 ГОДИНА И РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП НА ВЕСТНИКА
Председател: Станислава Петрова - VІІІ „а“ клас
Заместник - председател: Стоян Колев – ІХ „б“ клас
Членове: Цветана Илиева – VІІІ „б“ клас,Теодора Христова 

– VІІ „а“ клас, Терентия Господинова – VІІ „а“ клас, Александра 
Йорданова- VІІ „б“ клас, Таня Събева – VІІ „б“ клас, Мария 
Божилова – VІІ „б“ клас,Михаела Георгиева – VІІ „в“ клас, 
Галина Андонова – VІІ „в“ клас, Златина Андреева – VІІ „г“ 
клас,Анелия Тодорова – VІ „а“ клас, Любов Събранска – VІ „а“ 
клас, Ивелин Бочков – VІ „а“ клас, Божидар Чавдаров – VІ „а“ 
клас, Десислава Стоева – VІ „а“ клас, Теодора Младенова – VІ 
„а“ клас, Василена Василева – VІ „б“ клас, Евгения Пенева – VІ 
„в“ клас, Димитър Рекалов – V „а“ клас, Христо Данчев – V 
„в“ клас, Яница Дочева – V „в“ клас, Златина Христова – V „в“ 
клас, Ивайло Москов – V „в“ клас.

Ìîÿòà Ðîäèíà
Моята родина се нарича България. Тя е малка, но 

е много ценна за мен. Едва ли има в света страна, 
по-хубава от моята, с по-богата природа от нашата, с 
по-интересна история от българската.

Всяко кътче от България си има свои тайни, своя 
красота, свое минало и бъдеще. Красотата на бъл-
гарската природа се крие в нейното многообразие и 
величие, в българския фолклор, в трибагреника и във 
всичко българско. В нея има много забележителности 
– Мадарския конник, Царевец, Плиска, Перперикон и 
много други.

Също така в България се отглежда маслодайната 
роза. Ние сме известни с розовото масло. Родината ми 
има много красиви градове, плажове, планини и гори. 
Пролетно време, когато човек се разходи из България, 
се чувства така, все едно се намира в Едемския рай. Ля-
тото в моята малка страна, в която живеят хора с големи 
сърца, идват туристи от цял свят, за да се порадват  на 
нашето море. Есента в България е много красива. Ако 
някой реши есенно време да се разходи в гората, ще 
види безбройни багри по листата на широколистните 
дървета. Зимно време моята България се променя до 
неузнаваемост. Чист бял сняг покрива цялата земя, 
планините намятат белия ямурлук.

Ние, младото поколение, носим България в сърцата 
си и се гордеем, че сме българи.

Теодора Станиславова Илчева - 6 „а“клас, с 
преподавател по Български език и литература 

г-жа Динка Маринова

Ó÷èëèùå
В училище животът е динамичен 

и разнообразен.Всяка класна стая е 
един малък необятен свят.

Училище любимо, в теб нами-
рам аз закрила.Чрез теб израствам 
всеки ден.В теб научавам всичко за 
историята на моя народ, на моята 
родина. Науката отваря вратите си за 
нас. Проникваме в дебрите на мате-
матиката, литературата, историята, 
географията. Тук се зараждат меч-

тите за бъдещето.Тук осъзнавам, че с труд и упоритост 
няма невъзможни неща.

За мен училището е прозорец към света.Моите учите-
ли ме карат да мечтая и ме учат как да се боря за мечтите 
си. Тук, с помощта на моите учители, оживяват българ-
ските традиции, които ме учат на родолюбие.

В моето училище аз открих приятели. В радост и мъка 
усещам тяхната подкрепа.

Училището – това е моят втори дом. Ето защо се 
гордея, че съм възпитаничка на СОУ „ Свети Климент 
Охридски“.

Ивалена Великова – 6 „б“ клас, с преподавател 
по Български език и литература 

г-жа Динка Маринова

Ìîåòî ó÷èëèùå
Моето училище е голямо и красиво. Носи святото име Климент 

Охридски – великият разпространител на българското слово.
Всеки ден в него ни посрещат усмихнати учители. Те, като 

работливите пчелички, летят от кабинет на кабинет и ни дават 
нови знания.

Всеки от нас научава за света и за науката, за да следва меч-
тите си.

За мен училището е светилище. То е като слънцето, което грее 
е стопля всички. Години наред то е изучило, изучава и продължава 
да учи децата. То е като светла и красива спирка, където всеки по-
лучава опит, знания и мъдрост. Помага ни да полетим с мечтите си, 
да се потопим в извора на знания, за да постигнем своите желания.

Моето училище е вторият мой дом, който обичам и който ми 
дава всичко от което се нуждая.

Даниела Валентинова – 6 „в“ клас, с преподавател по 
Български език и литература 

г-жа Динка Маринова

Ìîåòî ó÷èëèùå – ìîÿòà ãîðäîñò
Моето училище
е моето светилище.
Там отивам да се уча,
да се изуча, да сполуча.

Моята учителка
е като моя родителка.
Тя е най-добрата,
защото ни дарява светлината.

Приятелите ми са чудесни-
щури, весели и честни.
С тях ми е забавно
и се чувствам славно.

Станислав Христов Христов – 4 „б“ клас, с                       
класен ръководител, главен учител 

г-жа Илиана Бившева

Ìîåòî ó÷èëèùå – ìîÿòà ãîðäîñò

В училище отивам,
за да се уча и развивам.
С усмивка влизам аз във час,
а на стената чака ме атлас.

В четенето аз не сричам,
но математиката най обичам.
Прекрача ли прага на класната стая ,
ще науча нещо – аз си зная!
Всеки ден ни посреща учителката мила, 
която да ни образова се е устремила.
Ето защо-моето училище
за мен не е мъчилище.
Извор е на знание и слово,
затова се връщам аз в него отново.

Ива Атанасова Цонева– 4 „б“ клас, с класен ръ-
ководител, главен учител г-жа Илиана Бившева

Ìîåòî ó÷èëèùå – ìîÿòà ãîðäîñò

Моето училище е „Свети Климент Охридски“. Намира 
се в родния ми град Ямбол.

За мен то е втори дом.Аз много харесвам моето учи-
лище, защото е голямо, с огромен двор, широки и светли 
стаи-чисти и подредени.

Нашите учители са много мили и ни учат както на 
важните неща, така и на нещата от живота.

Тук учат и моите приятели още от детската градина. 
Училището ни дава много възможности да научим езици, 
да се занимаваме с творчество и да спортуваме.

Дворът на училището е винаги пълен с деца и всички 
жужим като пчелички.

Вече две години изпращаме гордостта на учителите – 
нашите абитуриенти.

Тези празнични моменти са много хубави, трогателни 
и вълнуващи.

Като на филмова лента пред очите ни преминава спо-
менът от първия учебен ден – пъстър, ярък и затрогващ.

Моето училище е моята гордост.

Кристияна Андонова- 4 „г“ клас, с класен ръко-
водител г-жа Радка Пенева

Ëþáîâ è ìèëîñúðäèå
Ето  какво се случи в един зимен ден.
По пътя беше пусто, безлюдно. Нямаше хора. Било 

рано сутринта, когато човекът си вървял по пътя, но бил 
нападнат. Нещастният човек бил пребит, че не можел 
дори да помръдне. Много страдал от болките, но и студът 
също му причинявал болка. След известно време човекът 
видял да минават хора. „ Ще ми се помогне“ – помислил 
си той. Но отминали бързо, без да му се обърне никакво 
внимание. Малко по-късно на пътя се появил друг човек, 
но и той отминал. Погледнал към него, без да му каже 
дума и отминал. В един момент човекът изгубил всякаква 
надежда за помощ. Но изведнъж видял, че по пътя се 
задавал човек. Приближил се до него, не се замислил, 
че може да си навлече неприятности, а знаел, че трябва 
да помогне на човека в беда. Откарал го в болница, за 
да му се помогне. Единствено добрият човек изпълнил 
своя човешки дълг. Някои хора забравят своя дълг поради 
незнание, невъзпитание и безсъвестност.

Василена   Атанасова Василева – 6 „б“ клас, с 
преподавател по Български език и литература 

г-жа Динка Маринова

Åñåí

Смълчаха се поля,
хълмове, горички.
Няма ги да пеят
веселите птички.

Към предели южни-
някъде далече 
зад морето бяло
отлетяха вече.

Капят и листата
от унили клони.
Златошита есен
златни сълзи рони.

Ивалена Валентинова Великова – 6 „б“ клас, с 
преподавател по Български език и литература 

г-жа Динка Маринова 

Ìëàäè ñåÿ÷è 
íà ñâåòëèíà

На 18 ноември 2015 година 
от 18.00 часа в ХГ „Жорж Па-
пазов“ се състоя представяне 
на деветия брой на алманаха 
„Млади сеячи на светлина“. 
Присъстваха младите автори, 
техните близки и преподаватели 
от СОУ „Св.Климент Охрид-
ски“, град Ямбол. Литературен 
клуб „Пегас“ години наред е 
умело ръководен от г-жа Генка 
Богданова- ямболска поетеса, 
белетрист и преводач.
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ÌËÀÄÈ ÒâîðöèÌËÀÄÈ Òâîðöè

Грамота с лика на Климент Охридски и парична 
награда в размер на 30 лева

1.Росица Каменова Канева – VІІІ „а“ клас – специал-
на патриаршеска награда в ІІІ-та възрастова група, кате-
гория изобразително изкуство на Националния конкурс 
„Възкресение Христово“ – 2015 година, организиран от 
св.Синод на Българска Православна църква – Българска 

патриаршия.
2.Леонора Янкова Янко-

ва – Х „б“ клас - специална 
патриаршеска награда в ІV-та 
възрастова група  на Нацио-
налния конкурс „Възкресение 
Христово“ – 2015 година, ор-
ганизиран от св.Синод на Бъл-
гарска Православна църква 

– Българска патриаршия.
3. Добрина Андонова До-

брева – ІХ „б“ клас – ІІІ-
то място в ІV-та възрастова 
група, категория фотогра-
фия на Националния конкурс 
„Възкресение Христово“ – 
2015 година, организиран от 
св.Синод на Българска Пра-
вославна църква – Българска патриаршия.

4. Ивон Димитрова Димитрова – Х „а“ клас – по-
ощрителна награда в ІV-та възрастова група на Нацио-
налния конкурс „Възкресение Христово“ – 2015 година, 

организиран от св.Синод на Българска Православна 
църква – Българска патриаршия.

5. Мадлен Минкова Минова – ІХ „б“ клас - поо-
щрителна награда в ІV-та възрастова група, категория 
фотография на Националния конкурс „Възкресение 
Христово“ – 2015 година, организиран от св.Синод на 
Българска Православна църква – Българска патриаршия.

6. Виктория Пейчева Стоянова – І „а“ кл. – І-во 
място на Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г. 

7.Ива Георгиева Георгиева – І „а“ кл.  – І-во място на 
Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г

8.Паолета Йорданова Петкова – І „а“ кл. – І-во място 
на Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г.

9.Даниела Събева Керемедчиева – І „в“кл.– І-во 
място на Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г.

10.Кирила Златанова Минкова – І „в“ кл. – І- во 
място на Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г.

11.Теодора Събева Събева – І „в“ кл. – І-во място на 
Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г.

12.Пламен Христов Петров – І „г“ кл. – І-во място  
на Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г.

13.Ангел Драгомиров Шаламанов – ІІ „а“ кл. – І-во 
място на Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г.

14.Даниела Красимирова Колева – ІІ „а“ кл. – І-во 
място  на Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г.

15.Момчил Емилов Василев – ІІ „б“ кл. – І-во място  
на Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г.

16.Габриела Камен Колева – ІІ „г“ кл. – І-во място  
на Финално състезание на  СБНУ- м.април 2015 г.

17.Мануел Стоянов Филипов – ІІ „г“ кл. – І-во място   
на Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г.

18.Стефани Господинова Господинова – ІІ „г“ кл. 
– І-во място  на Финално състезание на СБНУ- м.април 

2015 г.
19.Ива Атанасова Цонева – ІІІ „б“ кл. – І- во място  

на Финално състезание на СБНУ- м.април 2015г.
20.Дебора Тодорова Денова – ІІІ „б“ кл. – І-во място 

на Финално състезание на СБНУ м. април 2015 г.
21.Василена Вълева Василева – ІІІ „в“ кл. – І-во 

място  на Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г.
22.Виктория Яниславова Кънева – ІІІ„в“кл. – І- во 

място на Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г.
23.Даниел Светославов Руменов – ІІІ „в“ кл. –І- во 

място на Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г.
24.Даниела Иванова Иванова – ІІІ „в“ кл. – І- во 

място на  Финално състезание на СБНУ - м.април 2015г.
25.Георги Светославов  Славов – ІІІ „г“ кл. – І-во 

място на Финално състезание на СБНУ –м. април 2015 г.
26.Божидар Стоянов Стоянов –ІІІ „г“ кл. – І- во 

място на Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г.
27.Валентина Минчева Минчева – ІІІ „г“- І-во място 

на  Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г.
28.Мариян Александров Великов – ІІІ „г“ кл. – І-во 

място на Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г.
29.Дима Златева Златева – ІІІ „г“ кл. – І- во място  

Финално състезание на СБНУ- м.април 2015 г.
30.Камелия Пейчева Стоянова – ІV „а“ кл. – І- во 

място на  Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г.
31.Стефани Иванова Иванова – ІV „а“ кл.- І- во 

място  на Финално състезание на СБНУ – м.април 2015 г.
32.Патрисия Илиева Симеонова – ІV „б“ кл.  – І- во 

място на Финално състезание на СБНУ-м. април 2015 г.
33.Христо Христов Данчев – ІV „в“ кл. – І-во място  

на Финално състезание на СБНУ – м. април 2015 г.
34.Златина Христова Христова – ІV„в“ – І-во място  

на Финално състезание на  СБНУ – м.април 2015 г.
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Ìîÿò ìúíè÷úê æèâîò  â òîçè ãîëÿì ñâÿò
Вървя по плажната ивица край морето. Стъпвам по 

сухия пясък и краката ми потъват в него. Навеждам се, 
взимам шепа пясък и се взирам. Колко разноцветни камъ-
чета, мънички като прашинки! Разглеждам ги и си мисля, 
че те са като хората по света: жълти, бели, червени, черни. 
Аз също съм една от тези прашинки, пръснати навсякъде, 
защото съм част от хората по света.

Всяко човешко същество е различно от останалите със 
свой характер, външен вид и живот. Моят мъничък живот е 
също част от този голям свят, затова трябва да го изживея 
достойно. Да съм полезна, трудолюбива и внимателна към 
останалите хора, мънички като мен.

Светът – това сме всички ние. И аз съм част от него, 
ала и не съм. Обичам го, но и го мразя. Живея по неговите 
правила, ала тайничко мечтая да  го променя. В търсене на 
мястото си в този голям свят избрах моя път и място. То 
не е долу, в ниското. Не е там, където единственият избор 
е да се съобразяваш, нито там, където гласът ти заглъхва 
нечут, и се слива с всеобщото мнение.

Жадувам за поредна изява. Искам да надрасна необик-
новеното, да прекрача границата на средностатистическо-
то. С труд да превърна моят живот, към който се стремя и 
няма да се уморя да следвам, е там  някъде - горе.  Зная, 
че съм част от света. Искам да го променя и покоря. Не 
се страхувам да мечтая и да желая нещо по-различно от 
другите мои връстници. Стремежът ми е не просто да 
съществувам, а да живея пълноценно. Затова, когато ме 
питате къде е моето място в света аз смело ще ви отговоря 
– сред тези, които искат да дадат, но и да получат винаги 
нещо повече.

Росица  Каменова Канева – 9 „а“ клас, с препода-
вател  по Български език и литература 

г-жа Грозданка Дервенска    

For or against marriage

Everybody has a different opinion when it comes to 
marriage. It’s a very serious commitment between two people. 
It’s a personal choice if you want to get married or not. 

I would want to get married eventually because I am 
for marriage. I’m not in a hurry to get married but it’s an 
amazing experience I wouldn’t want to miss out on. Even 
though organising the wedding ceremony is very hard. It’s 
one of the greatest moments in life. But some people could 
disagree with me. There are people who don’t want to get 
married and are against marriage in general. There are many 
reasons why a person doesn’t want to get married. They might 
be afraid of commitment. Most people think that marriage is 
just unnecessary and it won’t change the relationship between 
two people. They usually think that every single marriage 
ends up in a divorce and nowadays that happens very often. 
That’s the reason why you have to be sure you are marring 
the right person. I don’t think there is a right time to get 
married. If both people agree to it they should probably do it.

It’s something very special. Even if your family is 
pressuring you to do it or anybody else in that matter - you 
should do it only when you are sure you want to because 
when you get married to somebody you make a promise 
which lasts for a lifetime.

Карина Канева – 8 „б“ клас, с преподавател по 
Английски език г-жа Радина Джойкева

Happiness is…

 To me, happiness is something complicated. It’s not 
something I can describe or put a label on. Happiness can 
mean something totally different to one person than what it 
means to me. For example, to some people happiness may 
mean a new expensive phone or a new outfi t, and there isn’t 
anything wrong with that, but to me, happiness is something 
entirely different.

I try to fi nd happiness in the smallest things – going out 
with friends and spending the whole day with them, spending 
quality time with my family, lazy Sunday afternoons and 
even quiet Monday evenings I spend in studying. I wouldn’t 
call myself optimistic, but I try to look at the better side of 
things (which ends up being diffi cult most of the time, with 
my depression getting in the way) even in the darkest times.

Happiness is something indescribable – the fl uttering of 
butterfl ies you feel in your stomach when you see the person 
you like, the feeling you get when you come home after a long 
and stressful day, the contentment when you’re surrounded 
by people you love… Happiness is not something I can put 
into words, but it’s purely overwhelming. 

Цветана Илиева – 8 „б“ клас, с преподавател по 
Английски език г-жа Радина Джойкева

Ìîåòî ó÷èëèùå

И ето – пак е понеделник,
и аз със пълна раница на гръб,
тъй както всеки делник
бързам в училище да бъда пръв!

Там ме чакат уроци интересни
разказани от наш “та  госпожа,
а по музика ще пеем чудни песни-
със сигурност ще падне веселба!

Часът по физкултура обожавам-
на народна топка аз съм цар,
съучениците си уважавам
и в беда съм пръв другар.

Гордея се с училището наше
и ходя с радост в студ и в пек,
затова ще продължа и в бъдеще
да уча, за да стана аз Човек!

Даниел Руменов - 4 „в“ клас ,
с класен ръководител  г-жа  Стефка Димитрова

Ìîåòî ó÷èëèùå – ìîÿòà ãîðäîñò

Училище мое!
Училище родно!
Училище скъпо- гордея се с теб!
Гордея се с твоето име, с името
Климент – будител народен, любим!
Обичам аз твоите стаи!
Обичам аз моя си клас!
Обичам аз всичко във тебе!
Обичам те, училище мое,
моя гордост и мой живот!

Антонио Влайков –4 „г“ клас, 
с класен ръководител г-жа Радка Пенева

Ìîåòî ó÷èëèùå – ìîÿòà ãîðäîñò

Училището за мен е прекрасно място, в което намирам  
все повече и повече приятели. В него учителите ме учат 
на важни веща, които ще ми трябват като порасна.

Моето училище е едно от най-хубавите и модерните 
в града. Имаме добра охрана, а в класните стаи- табла, 
плазмени телевизори с постоянен интернет. Те правят 
уроците по-лесни и най-вече – по-забавни.

Иска ми се все пак стаите да са по-цветни, за да ми 
напомнят за моята детска стая. Добре би било децата в 
училище да са по-мили и  възпитани, а възрастните по-
усмихнати. Според мен на учениците ще бъде по-инте-
ресно, ако уроците по Човекът  и природата се провеждат 
на открито. Най-добре ще е в парка. Там има много цветя 
и зеленина, хубаво кътче за игри и чист въздух. Защо ли 
част от парка не пренесем в училищния двор? Така ще се 
радваме на детски кът с пързалки, люлки и катерушки. 
Щом бие звънецът за голямото междучасие, всички ще 
се забавляваме и  няма да скучаем.

Чудесно щеше да е, ако имаше малки дървени къщич-
ки, в които палавниците да си играят. Така те нямаше да 
се крият в храстите и да им чупят клоните.

  Гордост ще е за всеки да е част от такова училище!

Дарина  Овчарова – 4 „б“ клас,
с класен ръководител г-жа Илияна Бившева
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постиженията на Йоан Митев Добрев – 3 „а“ клас - І-во място и 
статуетка на Национален конкурс за детска рисунка „Свети Три-
фон Зарезан“, град Сунгурларе; Михаела Иванова Михалева– ІV 
„а“ клас – І-во място и статуетка на Национален конкурс за детска 
рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе и І-во място на 
Национален конкурс „Казанлъшка роза“, град Казанлък.; Магдале-
на Пламенова Петрова – ІІ „а“ клас – І-во място на Национален кон-
курс за весела детска рисунка „Малките нашенци“, град Казанлък.

3.Сашо Казанджиев се удостоява с грамота за постигнати 
високи резултати на Росица 
Каменова Канева - 8 „а“ клас 
- І -во място на Национален 
конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, град 
Сунгурларе; Атанас Ивайлов 
Атанасов – 12 „а“ клас - І -во 
място на Национален конкурс 
за детска рисунка „Свети 
Трифон Зарезан“, град Сун-
гурларе; Денис Русков Русев 
- 12 „а“ клас - ІІ -ро място на 

Национален конкурс за детска 
рисунка „Свети Трифон Зарезан“, 
град Сунгурларе.

4. Жана Шопова се удостоява 
с грамота за постигнати високи 
резултати на Мадлен Минкова 
Минова – ІХ „б“ клас – І-во място 
на Национален кръг на Цветна 
олимпиада – направление Мате-
матика.

5. Александър Братанов се 

удостоява с грамота за по-
стигнати високи резултати на 
Габриела Ангелова Димитрова 
– ХІІ „б“ клас - ІІІ-то място на 
Национален кръг на олимпиа-
дата по Философия, гр.Бургас.

/ снимка: IMG _4867 /
6. Радостина Грозева се 

удостоява с грамота за по-
стигнати високи резултати на 
Трейси Симеонова – ІХ „б“ 
клас – ІІІ – то място на Нацио-
нален конкурс „За хляба наш“, 

гр. Благоевград, категория есе.
7. Румяна Динева се удостоява 

с грамота за постигнати високи 
резултати на Габриела Ангелова 
Димитрова – ХІІ „б“ клас – ІІІ-то 
място на Национален конкурс по 
ИТ – ІІ-ра възрастова група ІХ-ХІІ 
клас „България в картини и слово“, 
гр.Търговище.

8. Тотка Тодорова се удос-

тоява с грамота  за по-
стигнати високи резул-
тати на Ангел Георгиев 
Грозданов – VІІ „а“ клас 
– ІІ-ро място на Нацио-
нално първенство по лека 
атлетика – 400 м. гладко 
бягане и Александър Ва-
лентинов Величков – VІІ 
„б“ клас – ІІ-ро място на 
Национално първенство 
по лека атлетика – 100 м. 

гладко бягане.
9. Ангел Томов се 

удостоява с грамота за 
постигнати високи ре-
зултати на Валентин 
Господинов Господинов 
– VІІ „б“ клас – ІІІ-то 
място на Национално 
първенство по лека атле-
тика – тласкане на гюле.
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От стр. 1 Приз „Ученик на годината“- златен плакет с лика 
на Св.Климент Охридски и парична награда в размер 
на 150 лева
Даниел Мил-

чев Бумбалов 
– VІІ „б“ клас – 
ІІІ-то място на 
Национален кръг 
на олимпиада-
та по Астроно-
мия; V-то място 
на Национален 
кръг на оимпиа-
дата по Физика; 
отлично предста-
вяне на Национален кръг на олимпиадата по Български 
език и литература; класиран за Национален кръг на олим-
пиадата по Техническо чертане; І-во място на областния 
кръг на олимпиадата по Математика.
Приз „Ученик на годината“ в областта на спорта – 

грамота и златен плакет с лика на Климент Охридски  
и парична награда в размер на 100 лева

1.Николай  Пламенов  
Колев – Х „б“ клас –І-во 
място на Международен 
турнир  по спортни танци 
Солун, Гърция, м.март 2015 
година; ІІІ-то място на Меж-
дународен турнир по спорт-
ни танци Сърбия, Белград, 
м.септември 2014 година; 
ІІІ-то място на Междуна-
роден турнир по спортни 
танци Словения, Марибор, 
м.декември 2014 година и 
13 първи места на турнири 
в България.

2. Светлин Събев Кере-
медчиев  - V „в“ клас – І-во 
място на Международния 
турнир по тенис на корт в 
Букурещ; ІІІ-то място на 
Международния турнир по 
тенис на корт в Гендринген, 
Холандия и 3 първи места на 
турнири в България.

Приз „Ученик на година-
та“ в областта на науката 
и техниката – грамота и златен плакет с лика на Кли-
мент Охридски  и парична награда в размер на 60 лева

1. Мадлен Минкова Ми-
нова – ІХ „б“ клас – І-во 
място на Национален кръг на 
Цветна олимпиада – направ-
ление Математика.
Приз „Ученик на годи-

ната“ в областта на изку-
ствата – грамота и златен 
плакет с лика на Климент 
Охридски  и парична награ-
да в размер на 60 лева

1.Йоан Митев Добрев – 

ІІІ „а“ клас - І-во място и 
статуетка на Национален 
конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, 
град Сунгурларе. 

2.Михаела Иванова Ми-
х а л е -
ва–  ІV 
„а“ клас 
–  І - в о 
място и 

статуетка  на Национален конкурс за 
детска рисунка 
„Свети Трифон 
Зарезан“, град 
Сунгурларе. 

3.Валентина 
Стоянова Сто-
янова  – VІ „а“ клас –  І-во място 
на  Национален конкурс за детска 
рисунка „Свети Трифон Зарезан“, 
град Сунгурларе. 

4. Мирела Петрова Желева  
– VІІ „а“ клас - І -во място на 
Национален конкурс за детска 
рисунка „Свети Трифон Заре-
зан“, град Сунгурларе. 

5.Росица 
Каменова 
Канева  - 
VІІІ„а“ клас 
- І -во място 
на Национа-
лен конкурс за детска рисунка „Свети 
Трифон Зарезан“, град Сунгурларе.

6.Атанас Ивайлов Атанасов – ХІІ 
„а“ клас - І -во 
място на Нацио-

нален конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, град Сун-
гурларе.

7.Дона Андонова Андонова – VІ 
„а“ клас – спе-
циална награ-
да на Нацио-
нален конкурс „Казанлъшка роза“, 
град Казанлък.

8.Терентия Галинова Госпо-
динова 
– VІ „а“ 
к л а с  – 
І-во мяс-

то на Национален конкурс „Ка-
занлъшка роза“, град Казанлък.

9.Михаела Иванова Миха-
лева – ІV „а“ клас – І-во място 
на Национален конкурс „Казан-
лъшка роза“, град Казанлък.

10.Магдалена Пламенова 
Петрова – ІІ „а“ клас – І-во мяс-
то на на Национален конкурс за 
весела детска рисунка „Малките 
нашенци“, град Казанлък.
Приз „Ученик на годината“ в областта на науката 

и техниката – грамота и сребърен плакет с лика на 
Климент Охридски  и парична награда в размер на 
40 лева 

1.Габриела Ангелова Димитрова – ХІІ „б“ клас – 
ІІІ-то място на Национален конкурс по ИТ – ІІ-ра въз-
растова група ІХ-ХІІ клас „България в картини и слово“, 
гр.Търговище.

2. Трейси Симеонова – ІХ „б“ клас – ІІІ – то място 
на Национален конкурс „За 
хляба наш“, гр. Благоевград, 
категория есе.

3.Габриела Ангелова Ди-
митрова – ХІІ „б“ клас - ІІІ-то 
място на Национален кръг на 
олимпиадата по Философия, 
гр.Бургас.
Приз „Ученик на година-

та“ в областта на изкуства-
та – грамота и сребърен пла-

кет с лика на Климент Охридски  и парична награда 
в размер на 40 лева 

1.Люба Веселинова Нанева – VІІ „а“ клас – ІІ-ро 
място на Национален конкурс за весела детска рисунка 
„Малките нашенци“, град Казанлък.

2.Анелия  Петрова  Петрова – VІІ „а“ клас – ІІ-ро 
място на  Национален конкурс „Казанлъшка роза“, град 
Казанлък.

3.Стефани Иванова Иванова- ІV „а“ клас – ІІ-ро 
място на на Национален конкурс „България в картини и 
слово“, гр.Търговище. 
Приз „Ученик на годината“ в областта на спорта 

– грамота и сребърен плакет с лика на Климент Ох-
ридски  и парична награда в размер на 40 лева 

1.Ангел Георгиев Грозданов – VІІ „а“ клас – ІІ-ро 
място на Национално първенство по лека атлетика – 400 
м. гладко бягане.

2.Александър Валентинов Величков – VІІ „б“ клас 
– ІІ-ро място на Национално първенство по лека атлетика 
– 100 м. гладко бягане.

3.Валентин Господинов Господинов – VІІ „б“ клас – 
ІІІ-то място на Национално първенство по лека атлетика 
– тласкане на гюле.
Участие в национални конкурси и състезания, ор-

ганизирани от НПО и държавни институции извън 
календара от дейности на МОН
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Продължава на стр. 3


