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Íàöèîíàëåí åñåíåí òóðíèð ïî èíôîðìàöèîííè Íàöèîíàëåí åñåíåí òóðíèð ïî èíôîðìàöèîííè 
òåõíîëîãèè „Äæîí Àòàíàñîâ”òåõíîëîãèè „Äæîí Àòàíàñîâ” ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПРИЯТЕЛИ НА ВЕСТНИК „ЗВЪН“!

Хиляда и сто мла-
ди хора – ученици и 
учители се готвят да 
празнуват 72-та го-
дишнина на своя па-
трон – Св.Климент 
Охридски.

Днес  СОУ  „Св .
Климент Охридски“ е 
съвременно училище 
със своето място в 
публичното простран-
ство.

Училището  ни  е 
отворено към света и 
се развива по посока 
на образователните 
предизвикателства, 
които новото време 
поставя. Развиват се 
нови компетенции, 
необходими за ХХІ 
век: учене за знания и 
разбиране, дейности 
за развитие и успех.

Впечатляваща е материално-техническата база в училището.
Учениците провеждат своите занимания в класни стаи и кабинети, 
оборудвани с най-модерна техника, три компютърни зали с ин-
тернет връзка, богата библиотека с 13 000 тома разнообразна ли-
тература, съвременен физкултурен салон и модерна танцова зала.

Голям е броят на завоюваните призови места в олимпиади, в 
състезания по информационни технологии, математика, български 
език и литература, физика, изобразително изкуство, хореография, 
музика и физическо възпитание.Стимулират се и се развиват за-
ложбите и талантите на учениците благодарение на творческата 
обстановка, взаимното доверие и уважение между учители и 
ученици.

В този момент, когато училището се готви за своя патронен 
празник, всички с много всеотдайност организират различни 
инициативи, за да заявят обичта, радостта и благодарността си 
към родното училище. Стремят се да се представят достойно на 
училищния празник с енергия, труд, въображение, хуманност, 
топлина и любов.

Това е тайната на победата на нашето училище. Новото поколе-
ние е талантливо,взискателно и активно.Различни са инициативи-
те, посветени на празника.Организират се мероприятия,свързани 
с артистичните възможности, поетическото майсторство, изяви в 
спорта, хореографията и музиката.

И през тази учебна година честването на 72-годишнината на 
„Св. Климент Охридски“ се превръща не просто в поредния па-
тронен празник на училището, а в традиция на единството между 
минало, настояще и бъдеще, в празник на духа. Защото учениците 
знаят, че народ, който не тачи и цени предците си – няма бъдеще, 
а делото на свети Климент Охридски не е само минало, то е и 
пламенен зов за бъдещето, за духовно израстване на нацията, за 
запазване на българщината.

Честит празник, уважаеми читатели на вестник „Звън“!
Нека както нашият патрон – „Светилник на цяла България“ – 

бъдем будни мислители, всеотдайни учители и истински новатори 
в образователната система на град Ямбол!

Желая на всички – ученици, родители, учители и служители 
здраве, неизчерпаема енергия и амбиция в успешното посрещане 
на новите предизвикателства в областта на образованието!

   Гено Стайков
  Директор на СОУ „Св.Кл.Охридски“- Ямбол

В периода от 4 до 6 ноември 
2011 г. под егидата на Министер-
ство на образованието, младежта и 
науката в гр. Ямбол се проведе На-
ционален есенен турнир по инфор-
мационни технологии „Джон Ата-

насов“  на 
тема „Ком-
пютърните 
приложения 
в  класната 
стая“.  До-
макинство-
то  на  този 
форум беше 
възложено 
на СОУ „Св. 
К л и м е н т 
Охридски“, 
а съоргани-

затори бяха РИО – гр. Ямбол и 
Община Ямбол. Отличната орга-
низация на турнира беше високо 
оценена от г-жа Силвия Кънчева, 
държавен експерт в МОМН, коя-
то заяви, че училището домакин 

е създало прекрасна и ползот-
ворна творческа атмосфера за 
работа както за състезателите, 
така и за журито. В турнира се 
включиха 137 ученици от 5 до 
12 клас от 22 области в страната. 
В трите направления се състе-
заваха 90 проекта, като броят 
им бе най-голям във възрастова 
група 5-8 клас–„Мултимедийни 
презентации“-59.В направление 
„Интернет приложения“, 9 -12 
клас, участваха 16 проекта, а в на-
правление „Приложни програми“, 
9-12 клас - 15 проекта.

От ямболските училища в над-
преварата се включиха СОУ „Св. 
Климент Охридски“ със 7 проекта, 
ПГИ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Любен 
Каравелов“ – с по 1 проект.

В  направление 
„Мултимедийни 
презентации“, 5–8 
клас ,  ученичките 
Лилия Бахчеванова, 
6 клас, и Габриела 
Стойкова, 7 клас, 
влязоха в десетка-
та на най-добрите 
презентации. При 
учениците  от  на-
правление „Прилож-
ни програми“, 9-12 
клас, амбициозно и 
успешно се вклю-
чиха в надпреварата 
Златомира Колева, 9 клас, и Ни-
колета Зехирева, 10 клас. Проек-
тът им „Учи и се забавлявай“ бе 
класиран на осмо място. Успехът 
е голям като се има впредвид, 
че след нашите състезателки 
се класираха представители 
на изтъкнати математически и 
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професионални гимназии: ОМГ 
“Акад. К. Попов” – гр. Пловдив, 
ПГЕЕ „К. Фотинов” – гр. Бургас, 
МГ „Баба Тонка” – гр. Русе, ПМГ 
„Добри Чинтулов” - гр.Сливен, 
ПМГ „Н. Попович” – гр. Шумен 
и др. Проектите на нашите мо-
мичета изпревариха и проектите 
на учениците от Професионална 

гимназия по икономика 
„Г.С. Раковски”– гр. Ям-
бол и Основно учили-
ще „Л. Каравелов” – гр. 
Ямбол. 

    Изказваме благодар-
ност към всички учас-
тници в турнира и към 
техните ръководители, 
допринесли за отличното 
представяне на ученици-
те в националния форум.

   С нестихващ ен-
тусиазъм и амбиция за 
изява учениците от от-
бора по информационни 

технологии на СОУ „Св. Климент 
Охридски“ продължават своята 
подготовка за следващото състе-
зание, което ще се проведе през 
февруари 2012 г. в гр. Монтана.

Главен учител по инфор-
мационни технологии г – жа  

Живка Димитрова



    Динка Маринова – главен редактор, 
преподавател по Български език и литература в 
СОУ „Св. Климент Охридски” – Ямбол
Паунка Костадинова – ученичка в 11 „а” клас
Вяра Радева – ученичка в 10 „а” клас
Николета Зехирева – ученичка в 10 „б” клас
Катрин Йорданова – ученичка в 10 „б” клас
Даниела Христова – ученичка в 10 „б” клас
Христина Христова – ученичка в 9 „а” клас
Маргарита Камарашева – ученичка в 9 „а” клас
Росен Христов – ученик в 8 „а” клас

Ðåäàêöèîíåí åêèï:
Радиана Георгиева – ученичка в 8 „б” клас 
Николета Пенева – ученичка в 7 „а” клас
Анжелина Терзиева – ученичка в 7 „в” клас
Жаклин Стоянова – ученичка в 7 „г” клас
Мариела Антонова – ученичка в 6 „а” клас
Теодор Пенков – ученик в 6 „в” клас
Мадлен Минкова – ученичка в 6 „в” клас
Росица Канева – ученичка в 5 „а” клас
Евангелина Кръстева – ученичка в 5 „б” клас
Глория Тодорова – ученичка в 5 „в” клас
Денислав Петров – ученик в 5 „д” клас
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Празник на творческо вдъхновение и мечти е 

тържественото представяне на шестия по ред Ли-
тературен алманах „Млади сеячи на светлина” на 
Литературен клуб „Пегас” към СОУ „Св. Климент 
Охридски” на 23 ноември 2011 година от 17.30 часа 
в Читалище „Съгласие 1862” – Ямбол / Син салон /.

Âàçîâèÿò êàìúê
Паметници на Иван Вазов има по целия свят. Но 

един – единствен е паметникът над гроба му, източно от 
абисидата на църквата „Света София” – огромна скала, 
която като че ли природата сама се е погрижила там да 
поникне, „да иде от вечността и да отива във вечното”.

Желанието на Вазов, споделено приживе е: „Иска ми 
се природен камък да имам за надгробие. Само камъкът 
не прецъфтява , нито вехне. Но да бъде от българска земя 
изровен, от българско слънце опечен, от български вятър 
отвеен. И да няма по него никакъв белег от сегашното 
време. Да го сложат такъв, какъвто го намерят.

Едва през 1927 година, 6 години след кончината на 
поета, неговият брат Борис Вазов, заедно със съпругата 
си – художничката Елисавета Вазова и скулптура Иван 
Лазаров, намират подходяща морена, която да съот-
ветства както на величието, така и на скромността на 
народния трибун.

Скалата е намерена в местността Шипето над Вла-
дая, където Вазов често се разхождал. Тя тежала около 
9 тона.Пренасянето продължило около месец. Всичко 
се правело на ръка. Хората, дето срещали кервана по 
Владайското дефиле и софийските улици, се кръстели 
и цъкали с език, че такова чудо не са виждали.

Росица Канева – 5 „а” клас, с преподавател по    
Български език и литература старши учител 

г-жа Динка Маринова

Çèìåí ëàãåð
Листата от дърветата окапват, което предвещава, че 

есента си отива и идва зима.
Сутрин е. От небето падат пухкави снежинки. Всичко 

побеля, само комините на къщите се виждат да пушат. 
Дърветата са в снежна дантела и приличат на малки и 
големи балеринки, които танцуват по снега. Животните 
са се сгушили на топло. Катеричката е в своята хралупа, 
мечката спи зимен сън. Само децата от зимния лагер са 
навън. Едни се мерят със снежни топки, други се пързалят 
с шейни. Ева и Ели правят снежен човек, а аз и Ива сме 
на пързалката.

- Ех, каква чудесна зима!!!
Мари Чернева – 5 „б” клас, с преподавател по 

Български език и литература старши учител г-жа 
Динка Маринова

Ãîðñêà äèñêîòåêà
Ден чудесен е в гората!
На поляната позната
се събират вече всички
малки пъргави Сърнички,
Кумчо- Вълчо и Лисана,
Сврачо с рошавата Врана,
Ежко с двете си ежлета
и Вълчицата напета.
Дисководещ – Баба Меца.
А певците са Щурецът,
Славейчето сладкогласно
и Скорецът с гласче ясно.

Сядат всички по местата
и поглеждат към вратата.
Вънка весел глъч се вдига.
Вижте и Лъвът пристига!
Баба Меца обявява:
- Почва нашата забава!
Царят ни ще я открие.
Забавлявайте се вие!
Ех, че хубава забава,
в тази дискотека става!
Радват се, танцуват, пеят 
и задружно тук живеят.

Пламена Калчева – 4 „в” клас, с класен 
ръоводител г - жа Стефка Димитрова

ßìáîë
Градът, в който съм родена.
Градът, в който аз раста.
Във него аз съм окрилена.
и в  него мога да творя.

Обичам Безистена древен
от стари още времена.
И в центъра му днес съвременен
с  фонтани и със знамена.

Обичам градската градина
със сенчестите й гори.
В покрайнините й с върбите, 
в който Тунджа ромоли.

Обичам и училището мое 
със умни, весела деца,
където знанието свое
попиват в малките сърца.

Росица Канева 5 „а” клас, с преподавател по  
Български език и литература 

г – жа Динка Маринова 

 Äúãàòà
Красива, разноцветна –
след нея всичко светва.
Като ореол над нас блести,
след буря, спряла да свисти.
Идва тя да ни покаже,
че след лошото и помен няма даже.

Димана Димова – 5 „г” клас, с преподавател 
по Български език и литература 

г – жа Динка Маринова

Ñúäáàòà íå îáè÷à äà ÷åòå, à 
îáè÷à äà ïèøå âúðõó íàñ

Замисляли ли сте се някога за съдбата? Може би не 
сте. И аз не бях се замисляла до преди няколко дни. В 
продължение на тези дни потърсих отговори не следните 
въпроси: какво е съдбата? Съществува ли? И ако е така 
защо се намесва в живота ни? Получих отговорите на 
въпросите си. Разбрах,че с раждането си всеки от нас 
си има предопределен път, който трябва да следва.Това е 
така наречената съдба. Тя е невидима за очите, но всеки 
от нас дълбоко в себе си знае, че съществува. Тя е нещо 
непредвидимо. Никой не може да отгатне ничия съдба. 
Всяка секунда от нашия живот е предназначен за нещо 
специално. В човешкия живот настъпват периоди в които 
човек се издига, но и пада.Това разнообразие от радости, 
сълзи, победи и падения в живота е съдбата. Тя има две 
страни. Добра и лоша. Добрата и страна е късметът, а 
лошата това са бедите. Към някои хора съдбата е бла-
госклонна като им праща късмет, а на други нещастие 
след нещастие.Затова хората които се справят трудно с 
живота и имат много проблеми проклинат съдбата си, 
а тези които правят всичко с лекота и живота им вър-
ви добре се радват на късмета си. Всички възприемат 
съдбата по различен начин. Аз съм на мнение, че всеки 
един от нас трябва да е щастлив, затова че се е родил. 
Да посреща всяко ново предизвикателство, да се бори 
с препятствията по своя път, защото това те прави по – 
силен и по- мъдър. Сега вече знаете какво мисля аз за 
това чудно нещо наречено съдба. 

Лилия Бахчеванова– 6 „в” клас, с преподавател 
по Български език и литература 

старши учител г – н Величко Великов

Äåí è íîù
Има на света една
чудна хубава страна!
Щом петел изкукурига
слънцето от сън се вдига.
И запяват пойни птички
по дървета и горички.
И излизат бързичко децата
да играят сред полята.
Ала щом в небесни висини
блеснат ярките звезди
и изгрее пак луната
спинкат сладичко децата.

Пламена Калчева – 4 „в” клас, с класен 
ръководител г – жа Стефка Димитрова 

Ïðàçíèê ñëàâåí
Както всичките деца
с радостни лица,
нося във ръцете си букет
и пристъпям най – отпред.

Във училищния двор
пее детският ни хор,
танци и хора ехтят, 
а над всички – два лика блестят!

Тези ликове известни
ние славим с песни,
Кирил и Методий – братя умни
са ни дали букви чудни!

Йорданка Димитрова – 4 „в” клас, с класен 
ръководител г – жа Стефка Димитрова 

Áëàãîäàðÿ
Колко лесно е сега
букви под ръка,
пишем думи, стихове  и песни
пишем разкази чудесни.
Благодарим Ви Кирил и Методий
от името на славянските народи,
вий дарихте ни с книжнина,
дадохте ни път и светлина!
Поклон дълбок за всичко това
и  още веднъж -  огромно благодаря!

Дейвид Динев – 4 „в” клас, с класен ръководи-
тел г-жа  Стефка Димитрова 
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Моята мила майчица 
много ме обича. Толкова 
много, колкото я обичам 
и аз. 

Всеки ден тя ходи на 
работа. Виждаме се  само 
вечер и тогава съм много 
щастлива, че е при мен.

Мама е човекът, който 
най- много заслужава да 
бъде обичан. Няма по- мила, 
по-добра и по-грижовна 
майка от моята.Тя е чудесна 
домакиня. Обичам нейните  
спагети , пица , и  всички 
други вкусни ястия, които 
сама ни приготвя. 

Дори не мога да опиша 
с думи моята любов към 
мама! Много искам да й се 
отплатя за грижите, затова й 

В далечно градче жи-
вееше малко момче. То 
бе единствено на своите 
родители, които много го 
обичаха и искаха нищо да 
не му липсва. Само едно 
нещо измъчваше семей-
ството – детето постоянно 
бе гладно. Родителите му 
осигуряваха различни скъ-
пи ястия, но нямаше нещо, 
което да може да утоли 
неговия глад. Гладното 
момче, както го наричаха 
всички, често заставаше 
на прозореца и гледаше 
минаващите хора. Веднъж 
чу странни думи:

- От хляба по-вкусно 
няма! – казваше млада 
жена на сина си.

Гладното момче веднага 
изтича при родителите 
си, за да ги пита каква 
представлява хлябът, но те 
обясниха, че той е само за 
бедняци.

След няколко дни де-
тето взе спестяванията 
от касичката и успя да 
се измъкне незабелязано 
от своя дом. Въпреки че 
никога не беше вкусвало 
хляб, беше убедено, че 
това е отговорът за неговия 
глад, и тръгна да го търси. 
Стигна до шумен град. С 
учудване гледаше краси-
вите витрини. Не знаеше 
къде се купува хляб и влезе 
в една аптека.

- Може ли да ми дадете 
един хляб? – попита плахо.

Аптекарката го поглед-
на и реши, че може да 
спечели лесни пари, и каза:

- Разбира се, заповя-
дай! – и подаде сироп за 
кашлица.

Момчето беше много 
щастливо и веднага започ-
на да пие от сладкия сироп. 
За момент вкусът на непо-
знатата течност задоволи 
глада му, но това беше за 
кратко. С тъга разбра, че 
са го излъгали. 

Реши да опита отново. 
Влезе в магазин за дрехи 
и се обърна към продавача:

- Може ли един хляб, че 
съм много гладен?

Отново използваха не-
говата наивност и му пода-
доха син пуловер. Дрехата 
беше мека и топла и детето 
за няколко часа забрави за 
глада си, но разбра, че и 
това не е хлябът.

Така историята се пов-
таряше през целия ден. 
Умореното момче влезе 
в магазин за мебели, за 
автомобили и къде ли не, 
но вече дори не му даваха 
нищо, а просто отговаряха, 
че там хляб няма. Беше 
гладно и разочаровано. 
Накрая реши, че хляб не 
съществува и това е една 
голяма лъжа, която хора-
та са измислили за пред 

децата.
Смрачаваше се, когато 

стигна пред малка къщур-
ка. Немощен старец при-
бираше няколко козички. 
На момчето му дожаля и 
му помогна, а дядото го 
покани в дома си. Възраст-
ният човек се зае да раз-
треби скромната стаичка, 
но ръцете му трепереха и 
гостенчето пъргаво почис-
ти. Седнаха край малката 
масичка. Старецът извади 
нещо с цвят на кехлибар, 
отчупи от него, подаде го 
на момчето и го подкани:

-Заслужи си хляба, дете-
то ми! Да ти е сладко!

Учуди се гостенчето, 
че след толкова търсене 
най-накрая, без да иска, 
е открило хляба. Отчупи 
малък залък и го сложи 
в устата си – по-вкусно 
нещо не бе яло никога. 
След това разказа своята 
история на стареца. Той се 
засмя добродушно и каза 
на момчето:

- Не търси хляба на греш-
ното място, по неправилен 
начин и най-вече при не-
подходящите хора! Можеш 
да откриеш вкуса на хляба 
само ако го заслужиш!  

Александрина  Божи-
лова- 6 „б” клас – с пре-
подавател по Български 

език и литература г – жа 
Минка Георгиева

Äà îòêðèåø âêóñà íà õëÿáà Áúëãàðè, ñëàâÿíè ãîðäè
Азбуката знаят всички
съставена от трийсет буквички 
различни, 
нанизани като герданче
се намират в моето букварче.
Двама братя ги създали
и  чрез тях с историята ни запознали,
те са Кирил и Методий
направили ни – българи, славяни горди!

Николай Георгиев – 4 „в” клас, с 
класен ръководител 

г – жа Стефка Димитрова

Äà ñå íàãëóïîñòèø
Ще напълня къщата със мишки. 
Ще изхвърля всички книжки.
Маркучът ще се развилнее,
дядо ми ще полудее.
Лудо парти ще направя,
къщата на нищо ще направя.
Ще скрия всички уреди,
ще изям всички дюнери.
Самолет ще се разбие в нас
и аз наказана ще бъда в този час.

Ирена Дакова – 4 „б” клас, 
с класен ръководител 

г –жа Илиана Бившева

Знанието е ключът към 
светлината в живота. Благо-
дарение на Кирил и Методий 
чрез българската писменост и 
книгите, които са създали, ние 
можем да достигнем до него. 
Благодарение на тях аз мога 
да пиша това, което чувствам.

Преди пет години с безкрай-
но вълнение и с букет цветя за 
първи път прекрачих прага на 
първото си училище. Посрещ-
нахте ни вие, нашите учители 
– мили, усмихнати и добри. На 
всеки подадохте ръка. 

Започна нашето пътуване в 
страната на знанието. Учихте 
ни на азбуката, учихте ни да 
пишем думи, да четем. Все 
още ни вдъхвате сила и уве-
реност, окуражавате ни и ни 
подкрепяте, когато ни е труд-
но. Разкривате ни красотата на 
родния език  и литературата, 
събуждате интереса ни към 
географията и историята. 
Учите ни да не се боим от 
математиката. Насърчавате ни 
да пресъздаваме нов, красив 
свят в рисунките си, да пеем 

Преди много, много лета 
в една далечна страна живе-
ели цар и царица. Те имали 
двама сина. И въпреки че 
били братя, те били много 
различни. По-големият бил 
злобен, горделив и своенра-
вен, а малкият – с чисто и 
добро сърце.

Царските синове чес-
то ходели на лов за диви 
животни, но малкият брат 
винаги се връщал без улов. 
И въпреки това той не об-
ръщал внимание на поди-
гравките, че е лош стрелец, 
защото знаел, че това не е 
истина. В действителност 
той бил много точен, но 
сърце не му давало да на-
ранява животните.

Един ден братята отново 
отишли на лов в гората, но 
този път решили да навля-
зат в най-гъстата й част. 
Изведнъж пред тях изгрух-
тяла дива свиня. Опънал 
големият брат тетивата на 
лъка, прицелил се и в мига, 
в който щял да изстреля 
стрелата, малкият брат от-
клонил ръката му. Ядосал 
се големият брат и извикал:

- Защо  ми  попречи? 
Изпуснах толкова красив 
трофей!

Малкият посочил дале-
чината и обяснил:

- Батко, не виждаш ли 

Слънцето е звезда, около 
която се въртят девет планети. 
Нашата планета Земя е най 
– облагодетелствана, защото 
Слънцето подпомага живота 
на нея. Въпреки, че то огрява 
Земята равномерно, има хора, 
които си мислят, че за тях то 
свети по-силно. За него всич-
ки сме еднакви, независимо 
от  коя раса сме, от какъв пол 
сме или какво образование 
имаме. В слънцето има скрита 
символика. Лъчите му освен 
светлина и топлина, са и лъчи 
на знанието. Слънчевите лъчи 
ни дават  светлина, топлина и 
помагат на жизнените процеси 
и на растенията, и на животни-
те. Но ако не сме погалени и от 
лъчите на знанието ние няма 

Ñåÿ÷è íà 
ñâåòëèíà

вечните български песни, да 
се борим и побеждаваме в 
спортните състезания. И не 
само това – вие се стараете да 
ни покажете повече черти от 
заобикалящия ни свят. Учите 
ни да открояваме доброто от 
злото, красивото от грозното, 
приятелството от предател-
ството. Учите ни да обичаме 
родината. Вие, учителите, не 
ни дарявате само със знания, а 
отваряте пред нас необятната 
книга на живота. Показвате 
ни, че животът не е само една 
поляна с красиви цветя, а е 
изпълнен с препятствия. 

Ще дойде ден, когато тряб-
ва да се разделим, да напуснем 
нашето училище. То е същото, 
като да напуснеш родния си 
дом. Иска ти се да застинеш за 
миг, да запомниш уханието на 
родното място, веселата песен 
на звънчето, детските гласче-
та, приятелите… Невъзможно 

е да се забравят безброй ми-
гове, които ще се редят пред 
очите ни, отлетелите като сън. 
Тогава ще се връщаме към тях 
само в спомените си. Можем 
ли да забравим екскурзии-
те, веселието, вълнуващите 
празници? Класни, контролни, 
изпитвания изпълват ежедне-
вието ни. Те ще продължат и 
занапред, но първите уроци 
в училище никога не се за-
бравят.

Споменът за вас, мили учи-
тели, никога няма да угасне. 
Благодарим ви, че ни давате 
знания. Благодарим ви, че ни 
подавате ръка, когато сме тъж-
ни, и се смеете с нас, когато 
сме весели. Благодарим ви 
за безбройните пъти, когато 
прощавате грешките ни и 
ни посочвате верния път. За 
вашата доброта, човечност, 
топлина, с които ни дарявате, 
благодарим.

Алекса Манолова – 6 
„б” клас, с преподавател по 
Български език и литерату-
ра г – жа Минка Георгиева

Çëîòî â äîáðî 
ïðåâðúùàé

колко прасенца щяха да 
останат без майка?

Големият брат се изсмял 
на думите му и продължил 
напред.

Гората ставала все по-
гъста и мрачна. Изведнъж 
до хралупата на един стар 
дъб момчетата видели за-
плетен в трънаците бухал. 
Големият брат не обърнал 
внимание и го подминал, но 
малкият се спрял и го осво-
бодил. Избухал радостно 
бухалът и отлетял.

Дървета, храсти и треви 
правели непроходим пътя. 
Момчетата разбрали, че са 
се изгубили. Отчаяно се 
лутали с часове. Мостът, 
по който трябвало да минат, 
бил много стар. 

- Нека не минаваме оттук 
– казал малкият , но по-раз-
умен брат.

- Не, аз съм по-големият 
и ти ще ме следваш! – въз-
противил се големият. 

Старият мост не издър-
жал и двамата братя попад-
нали в бързеите на реката. 
Виковете им за помощ ог-
ласили мрачната гора. Над 
тях с трясък се сринал голям 

прогнил дънер. Дървото 
паднало в пенливата река, 
завъртяло се и изплувало 
над водата. В този миг и 
двамата се вкопчили в него 
и доплували обратно до 
брега. Мокри и уплашени 
пропълзели на сушата, а 
пред тях стояла дивата сви-
ня със своите рожби.

- Ей, момчета – казала тя 
с човешки глас. – Единият 
от вас ми спаси живота, 
затова и аз изкорених дъне-
ра. Аз съм майка и нямаше 
да си простя, ако не ви бях 
помогнала. Вървете сега 
и помнете моите думи: На 
злото с добро отвръщай и 
злото в добро превръщай!

В следващия момент до-
летял бухалът, който малки-
ят брат бил освободил.

- Следвайте ме, деца. 
Аз ще ви покажа пътя до 
дома ви. 

Тръгнали момчетата след 
птицата и на зазоряване 
стигнали до царския дво-
рец. Легнали си изморени, 
но големият брат не го ло-
вял сънят. Той размишля-
вал върху постъпките си и 
разбрал силата на доброто. 

Димитър  Николов – 6 
„б” клас, с преподавател 
по Български език и ли-
тература г – жа  Минка 

Георгиева

Ìîÿòà ìèëà 
ìàé÷èöà

помагам за готвене, чистене, 
подреждане. Затова се и ста-
рая  винаги да бъда добра и 
да се уча отлично.

Искам да извикам пред 
целият град : - Мила ма-
мичко, ти си най- добрата 
от всички майки на света ! 
Обичам те и се гордея , че 
си моя майка!

Обичам те майчице свя-
та! Обичам те, защото си 
ме родила, отворила си ми 
очите, дарила си ме с разум, 
и най-вече, защото си добра 
и грижовна майка. 

Сигурно не знаеш колко 

много те обичам?! Ти ми 
даваш нужната топлина, 
светлина и обич. Без теб 
няма да мога да живея. 

Обичам те мила мамо! 
Ако, можех щях да те обси-
пя  с дъжд  от рози. И сред 
тях ти щеше да бъдеш най 
– красива и най – желана от 
мен. Когато съм до теб се 
чувствам заредена с обич 
и енергия. Благодаря ти 
за радостта  да бъда твоя 
дъщеря!

Елеонора  Стефанова  - 
ученичка в СОУ „Св. Кли-
мент Охридски” – Ямбол, 
10 годишна Литературен 
клуб „Пегас”, с ръководи-
тел г-жа Генка Богданова 

Íå ñâåòè ëè 
ñëúíöåòî

åäíàêâî çà 
âñè÷êè

да сме пълноценни същества.   
Човек без знание е като 

птица без криле и ако няма 
знания, няма как да се развива 
и вместо да се издига в небе-
сата, ще потъва в дълбините 
на нещастието и тъмнината.

Още в древността хората са 
започнали да търсят отговори 
на редица въпроси. А тези от-
говори ги дава знанието.

След това двамата братя 
Кирил и Методий създават 

славянската азбука, чрез коя-
то народът ни започва да се 
учи на четмо и писмо. След 
възникването на азбуката 
започва да се създава и славян-
ската книжовност......жития 
за двамата братя са израз на 
признателност и благогове-
ние пред делото и живота на 
солунските братя.

Над главите им е греело 
това слънце, което и днес ог-
рява нашата Земя. То е светило 
за тях, свети и за нас еднакво 
за всички и за всеки има място 
под него.

                                                                                            
Юлиана  Иванова - 11 

„а” клас, с преподавател по 
Български език и литература 
г – жа Грозданка Дервенска 
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Този  велик  наш 
отец и светилник 
на България бил 

по род от европейските 
мизи, които народът обик-
новено знае и като българи. 
Те били изселени в старо 
време от военната сила на 
Александър от разположе-
ния край Бруса Олимп към 
Северния океан и Мъртво-
то море, а след като минало 
много време, със страшна 
войска преминали Дунава 
и завзели всички съседни 
области: Панония и Далма-
ция, Тракия и Илирик, а и 
голяма част от Македония 
и Тесалия.

Преподобният мъж во-
дел произхода си оттам. 
Както Самуил той още 
от майчината си утроба 
бил избран от бога и още 
като дете обикнал бого-
угодния начин на живот. 
Пръв заедно с божествения 
Наум, Ангеларий и Гораза 
усърдно изучил Свеще-
ното Писание, преведено 
с божествено съдействие 
на тукашния български 
диалект от Кирил, истин-
ски богомъдър и равно 
апостолен отец, и отначало 
още бил с Методий, извест-
ния учител на мизийския 
народ на благочестие и 
православна вяра. Като 
плодородна и добра почва 
той приел евангелското 
семе на истината и според 
божественото слово като 
плодна нива го умножил до 
сто и шестдесет, както това 
е потвърдил с делата си.

Обикнал отшелниче-
ския и девствен живот, 
какъв ли вид на доброде-
тел не извършил, какво 
ли средство не измислил 
против страстите? Той с 
кротост отблъсвал външна-
та и наложена му борба, а 
чрез пост и други подвизи 
подтискал сладострастни-
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Краткото житие на 
Климент Охридски 
е известно в науката 
още с името Охрид-
ска легенда (Legenda 
Ochridica). Название-
то Охридска легенда 
е създадено от руския 
славист В. А. Билба-
сов, който е взел под 
внимание, че житието 
е на светец, известен 
със своята дейност в 
Охрид и в неговите 
околности. От дру-
га страна, и авторът, 
който тогава не бил 

още известен, но бил търсен между охридските ар-
хиепископи, е свързан също с Охрид. Съдържанието 
на житието е свързано с този град. 

Най-старото издание на Краткото Климентово 
житие е от 1746 г., отпечатано в служба на св. Седмо-
численици в град Москопол .Тази служба е печатана и 
през 1741—1742 г., но в това издание липсва житието. 
В. И. Григорович, който е посетил през 1845 г. гр. 
Охрид, намерил там две жития на Климент: едното 
е Пространното житие, което сега се пази в Москва, 
а другото е Краткото житие на Климент. Григорович 
го издал през 1847 г. с превод на руски, обяснения и 
отделни варианти по изданието. За намирането на ръ-
кописа Григорович съобщава: "Житие на св. Климент 
намерих в Охрид в гръцки пергаментен ръкопис с 
жития на светии за месеците юни, юли и август. Като 
съдя по писмото, сравнено със засвидетелствувани 
ръкописи, аз го отнасям към XIII век. Писмото е чет-
ливо, но е свързано (= думите не са разделени една 
от друга, б. м.) и носи белези на стар курсив" (стр. 
13). П. Й. Шафарик издал през 1853 г. житието по нов 
ръкопис, който му бил доставен от проф. Курциус. 
Издателят е напечатал латинския превод на Курциус 
паралелно с оригиналния текст. Това издание е много 
хубаво. В. А. Билбасов през 1871 г. препечатал само 
гръцкия текст „като по-малко известен" (стр. 129) и 
под линия е посочил някои варианти от текста, печа-
тан от Григорович. Билбасов е направил и нов руски 
превод. Същият гръцки текст е напечатан от Н. Ястре-
бов и от Йордан Иванов с паралелен старобългарски 
превод, намерен от нашия именит учен в Зографския 
манастир в пролог № 47. Старобългарският превод е 
със съкращения. Гръцки текст на житието е печатал и 
Георги Баласчев с паралелен старобългарски превод 
и с латинския превод на Курциус под линия. Старо-
българският текст Баласчев получил в ръкопис от Д. 
Чакъров (не е посочен векът на ръкописа), а гръцкият 
текст е по ръкопис, даден на автора от Бодлев. Балан 
е напечатал извадки от гръцкия текст. Туницки спо-
менава за още един ръкопис, който се намирал по 
негово време в руския атонски манастир „Св. Панте-
леймон", който той имал пресниман. Гръцкият текст 
на този ръкопис доколкото се знае, не е издаван, но 
той показва известни различия от публикувания текст 
от Григорович и Шафарик.

те си нагони, с 
постоянно въз-
държане и мо-
литви премах-
вал страстните 
и пълните с ви-
дения смуще-
ния нa душата 
си. Най-отли-
чителен белег 
на  не говат а 
душа били без-
пристрастната 
обич и искре-
ното смирение.

От млади го-
дини следвайки 
по този начин 
божествения 
закон  и  жи -
веейки точно 
според еванге-

лието, най-сетне станал 
сподвижник на водачите и 
водач на целия мизийски 
народ в благочестието, като 
заедно с отците и учители-
те понесъл  едни и същи 
изпитания от имащите то-
гава власт еретици, както 
разказва пространното му 
житие.

Когато божественият 
Кирил се преселил в по-до-
брия живот, след като пред-
варително бил направил 
известно апостолското си 
служение и увеличението 
на поверения му талант на 
Адриан, тогавашния папа 
на древния Рим, а Методий 
бил поставен за архиепис-
коп на Моравия и България 
от същия този папа, тогава 
и Климент бил издигнат на 
епископски престол, като 
бил поставен от Методий 
за епископ на целия Или-
рик и на българския народ, 
който владеел страната.

Най-често пребивавал в 
илирийския град Лихнида, 
който е център на околните 
градове и който сега на 
езика на мизите се нарича 
Охрид, и в Кефалиния, 
преведено на български 
език Главиница, където е 
оставил и паметници.

В този град Лихнида 
или Охрид той изградил и 
други божествени храмове 
и от основи свет манастир 
на великомъченик Панте-
леймон, където се отдавал 
на аскетически подвизи. 
Докато той бил жив, като от 
небесен и висок светилник 
разпръсвал лъчите на това 
учение сред учениците си, 
а когато пък се преселил в 
радостния живот сред бла-
жените, той оставил све-
тия си гроб като безценно 
съкровище на паството си 
и като имот, който струва 
колкото целият свят. Все-
кидневно гробът му лекува 

най-различни болести и 
поради него тази света 
обител е подарена от бога 
като обща и безвъзмездна 
лечебница за търсещите я. 
Но за тези неща по-късно.

Той ни е оставил тези па-
метници и свещени книги в 
Охрид — собствени трудо-
ве на неговата възвишена 
мисъл и ръка, които се по-
читат и уважават от целия 

народ като написаните от 
бога Моисееви скрижали.

Може да се видят запазе-
ни дори и досега каменни 
стълбове в Кефалиния, на 
които е издълбан надпис, 
който съобщава за преми-
наването и приобщаването 
на народа към Христа.

Понеже българският на-
род не бил още напълно 
просветен с кръщение и 

имал варварска дивост, той 
довел всички до богопозна-
ние със своите боговдъхно-
вени поучения и превърнал 
грубостта на мисълта им в 
благородство на нравите, 
внушавайки им справедлив 
и разумен живот.

Той обновил с банята на 
кръщението  техния княз 
Борис и след него сина му 
Михаил , който и пръв се 
нарекъл цар на българите, и 
ги убедил да управляват по 
христянския обичай. След 
това той ръководил целия 
народ като един човек, 
водейки ги не с насилие, 
а доброволно по тесния и 
стръмен път към Христа. 
Те били привличани не 
само от магическата сила 
на неговите мъдри слова 
и съвети, но и от многото 
чудеса, които Христос из-
вършвал чрез своя верен 
служител. Той дарявал на 
слепите прозрение и на 
немите ясен говор, лекувал 
беснуващи, изцерявал чрез 
молитва и докосване болни 
от треска, бидейки винаги 
готов гонител и на всяка 
друга болест, поради което 
дори възкресил с молитвата 
си детето на един човек.

Споменатия цар на бъл-
гарите Михаил направил 
толкова послушен на ду-
мите си, че той му пома-
гал при изграждането на 
храмове и бил готов да 
изпълнява всяка негова за-
повед. Поради самото това 
разположение 
и  преданост 
към  светеца 
той напредвал 
в добродетел-
ния  живот  и 
станал много 
по-добър, от-
колкото бил.

Когато пора-
ди любов към 
усамотение и 
съ з ерцание , 
спокойно  от 
земни грижи, 
той  пожелал 
да се откаже от 
епископското 
си задължение 
(пък и вече ста-
рост надвисна-
ла над главата 
му), Михаил не 
го освободил, 
но молейки го 
и настоявайки, едвам го 
склонил и убедил да ги ръ-
ководи като пастир до края 
на живота си. Той се съгла-
сил с това и употребявал 
всички средства, за да не се 
възпрепятствува от старост 
и немощ в грижата си за 
паството и в ръководенето 

им към душевно спасение.
Изобретил и други фор-

ми на буквите за по-голяма 
яснота от ония, които из-
намерил мъдрият Кирил. 
С тях написал цялото бо-
говдъхновено Писание, 
похвални слова, жития на 
свети мъченици и препо-
добни и свещени песни, 
на които с усърдие научил 
по-способните си ученици, 
а достойните от тях издиг-
нал до свещенически сан. 
Така чрез собственото си 
усърдие превърнал вар-
варския и див народ в свет 
народ, като извършил апос-
толско дело, и заради това 
бил удостоен с апостолска 
благодат.

Когато пък настъпило 
времето на неговата смърт, 
той смесил последните си 
прощални думи с наставле-
ния и напътствия, помолил 
се за паството си, което 
скърбяло безутешно и не 
можело да понесе загубата 
и лишението си от добрия 
пастир, и се преселил с ра-
дост при бога, когото силно 
желаел.

След смъртта си, просла-
вяйки с чудеса и всекиднев-
ни изцеления прославилия 
го господ сега той заедно с 
апостолите е глашатай на 
истината и е равноапосто-
лен, живее заедно с мъче-
ниците, понеже много пъти 
понесе окови и мъчения 
заради словото, а заедно с 
йерарсите и преподобните 

възнася молитви към госпо-
да за паството си и за целия 
свят, които, като чуе господ, 
поради голямото си мило-
сърдие дано бъде милостив 
в деня на въздаянието, като 
ни прости това, което не-
разумно сме съгрешили в 
живота си. 


