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Честит празник, уважаеми читатели 
на вестник „ Звън“!
Измина още една година, в която нашето училище съумя 

да запази българщината, да развие духовността на профе-
сията – учител и да заздрави силната си и дълбока връзка 
с всичко, свързано с името България.

Нашите възпитаници съхраняват древната славянобъл-
гарска култура и традиции. Гордеят се с таланта и моралната 
сила на българина. С амбиция и постоянство те претворяват 
в дела дълбоката си признателност към основоположника 
на книжовната традиция и патрон на училището ни – Свети 
Климент Охридски.

През ноември 2014 година се навършват 75 години от 
основаването на училище „Св. Климент Охридски“. По-
строено с благотворителния труд и финансовата подкрепа 
на жителите от квартал „Боровец“, днес СОУ „Св. Климент 
Охридски“ има своя значителен принос и неповторимо мяс-
то в образователното дело в град Ямбол. През десетилетната 
си история на своето съществуване СОУ „Св. Климент 
Охридски“ изгради свой облик и създаде традиции. То се 
наложи като модерен образователен център, предоставящ 
качествена подготовка на учениците в град Ямбол.

Педагогическият колектив непрекъснато се развива, 
прилага иновациите в ОВП и утвърждава професионализма 
като гаранция за бъдещи успехи и успешна реализация на 
своите ученици. Неизброими са участията и постиженията 
на нашите възпитаници в различни инициативи – конкурси, 
олимпиади, състезания. Грижата за откриването и развитие-
то на млади таланти се откроява в участието ни в различни 
проекти. Голяма част от учениците посещават клубове, 
секции, школи, където усъвършенстват своите умения и 
получават ценни знания. Приоритет в нашата работа е да 
провокираме доброто, моженето и таланта у учениците ни, 
за да се почувстват подкрепени, окрилени и разбирани от 
своите учители.

    
Уважаеми колеги,
В навечерието на патронния празник на училището ви 

поздравявам и ви пожелавам с позитивна енергия и вдъх-
новение да градите историята на нашето училище и да 
защитавате високия му авторитет като духовно средище.

Скъпи ученици,
Множете успехите и запазвайте традициите на СОУ „Св. 

Климент Охридски“!
Учете неуморно!
Не забравяйте, че всеки от вас дава своя скромен принос 

и дописва историята на училището ни!
Не спирайте да мечтаете, да следвате мечтите си и да ни 

карате да се гордеем с вас!
Честит Празник!

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

75 ãîäèíè ÑÎÓ „Ñâåòè Êëèìåíò Îõðèäñêè“ – ãðàä ßìáîë75 ãîäèíè ÑÎÓ „Ñâåòè Êëèìåíò Îõðèäñêè“ – ãðàä ßìáîë
Äîñòîéíè çà óâàæåíèå

   В навечерието на 75–тата годишнина от основаването 
на СОУ „Свети Климент Охридски“ на коктейлна церемония в 
ресторант „Тунджа” на 22 ноември бяха връчени традицион-
ните награди на учениците, постигнали успехи през учебната 
2013/2014 година и на техните преподаватели. На тържество-
то присъстваха гости от  РИО - град Ямбол, госпожа Марияна 
Христова – Председател на УН и родители на отличените 
деца. Бяха удостоени със следните отличия ученици и учители:

Ó÷èòåëè
приз„За цялостен принос през годините в издигане авто-

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

Тотка Тодорова за постигнати високи резултати през годините:
През 2011 година отборът по лека атлетика момчета V-VІІ клас 

се класира за финалите на ученическите игри, където медали 
спечелиха следните лекоатлети:Димитър Мирчев – златен медал 
в дисциплината тласкане на гюле; Александър Драгоев – сребърен 
медал в дисциплината скок на височина.

През 2012 година на Националното първенство по лека атлетика 
момичета V-VІІ клас, в град Сливен отборът на СОУ „Св.Климент 
Охридски“ става шампион на България. Индивидуални награди в 
отделните дисциплини завоюваха:Симона Иванова - златен медал 
на 100 метра и сребърен медал на скок дължина; Никол Минчева 
– златен медал на скок височина; Виктория Георгиева – бронзов 
медал на 400 метра.Деница Георгиева, Виктория Георгиева, Росица 
Канева и Мадлен Минова печелят златен медал в щафетното бягане 
4 х 100 метра.

През 2013 година отборът по лека атлетика юноши VІІІ – Х клас 
към СОУ „Св.Климент Охридски“ постигна много добри резултати 
на финалите на ученическите игри: Атанас Ангелов – златен медал 
в дисциплината скок дължина,

Тони Мандалиев – бронзов медал в дисциплината скок височина, 
Ахмед Ахмедов – бронзов медал в дисциплината 400 метра, Атанас 
Фотев – сребърен медал в дисциплината 800 метра.

През 2014 година отборът по лека атлетика юноши VІІІ - Х клас 
към СОУ „Св.Кли-
мент Охридски“ се 
класира отново за 
финалите на учени-
ческите игри в град 
Сливен.награди в 
индивидуалните 
дисциплини заво-
юваха:  Димитър 
Мирчев  –златен 
медал в дисципли-

ната тласкане на гюле, Валентин Димитров – златен медал в 
дисциплината 400 метра.

В отборното класиране на финалите нашият отбор се нарежда 
на трето място в страната.

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

Христо Крушков за постигнати високи резултати на Дамяна 
Диянова Дими-
трова – ІІ „а“ клас 
– І-ва възрастова 
група; І-во мяс-
то и статуетка на 
ХІ-ти Национа-
лен 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 Национален 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 Сунгур-
ларе; Божидар Стоянов  Богдев – VІІІ „а“ клас - ІІ- ра възрастова 
група- ІІ-ро място на ХІ-ти Национален конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе.

                                         
Сашо Казанджиев за постигнати високи резултати на Велин  

Димитров  Димитров – V „а“ клас – І-ва възрастова група – І-во 
място на ХІ-ти Национален конкурс за детска рисунка „Свети 
Трифон Зарезан“, град Сунгурларе;Ангел Иванов Сидеров – ХІІ „а“ 
клас- ІІІ-та възрастова група: І-во място на ХІ-ти Национален кон-
курс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе.

Златка Васи-
лева за класиране-
то на Никол Деев-
ска на Национал-
ната олимпиада 
„Знам и мога“. На 
НВО през месец 
май ІV „а“ клас 
има  най -висок 
общ резултат.

  
Грамота, златен плакет с лика на Св.Климент Охридски 

и 100 лева

Митко Мом-
чев за постигнати 
високи резултати 
на  Гочо Кушев 
– ІV „б“ – ІІ-ро 
място в Европа на 
Международния 
фотоконкурс „Ста-
тистика 2013“. 

         
За индивидуален принос при разработване на педагогиче-
ски проблем - парична награда в размер на 100 лева

 Живка Димитрова - самостоятелно задълбочено разработване 
на определен педагогически проблем в училището, водещ до при-
нос в повишаване качеството на педагогическия труд и нивото на 
образователно-възпитателния процес на областно ниво. 

Ó÷åíèöè
Приз „Ученик на годината“- златен плакет с лика на Св. 

Климент Охридски и парична награда в размер на 100 лева
Росица Каменова Канева – VІІІ „а“ клас – І-во място на На-

ционален конкурс „Здравей,ваканция! Ваканция с Кока-кола“;м.
юни; І-во място на Национален конкурс „Казанлъшка роза“, м.май, 
гр.Казанлък; ІІ- ра възрастова група- ІІ-ро място на ХІ-ти Нацио-
нален конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан“, град 
Сунгурларе; Международен турнир по лека атлетика за юноши и 
девойки младша възраст, гр.Русе на 800 метра гладко бягане – ІІІ-
то място;Национален шампионат по лека атлетика за момичета и 
момчета под 16 години в зала – 1500 метра гладко бягане – ІІ-ро 
място, сребърен медал, гр.Добрич, м.февруари; Национален шам-
пионат за момичета и момчета на открито– 800 метра гладко бяга-

не – ІІІ-то мяс-
то-бронзов ме-
дал, гр.София; 
Национ а л ен 
ш а м п и о н а т 
за  момичета 
и момчета на 
открито - 1500 
метра – ІІІ-то 
място – брон-
зов медал,гр.
Сливен. 

Продължава на стр. 4
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ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ 

Главен редактор: Динка Маринова, преподавател 
по български език и литература в СОУ „Св. Климент 
Охридски“ Ямбол

Училището е създадено 
през 1939 година. Започва 
работа с 300 деца.

През 50-те години на 
ХХ век училището подпо-
мага деца на участници във 
Втората световна война, 
работи с дружеството на 
Червен кръст  и  Съюзът 
на художниците. 

През 1950 година е за-
вършен вторият етап по 
разширяване на сградата.

В периода 1951- 1959 

година в сградата се наста-
нява Първа мъжка гимна-
зия. В училището се учат 
ученици от  І до ХІІ клас. 
Оттогава водят началото 
си първите кабинети по 
химия, физика и биология. 

След 1959 година по-
ради  нарасналия  брой 
ученици е взето решение 
горният курс на обучение 
да се осъществява в друга 
сграда и училището става 
отново  основно - от І до 

VІІІ клас.
Третият етап на строи-

телството завършва през 
1963 година. След  1989 
година се открива хорео-
графска паралелка и па-
ралелка с разширено обу-
чение по изобразително 
изкуство.

През 2003 – 2005  годи-
на се извършва модерен 
ремонт на сградата. Мате-
риалната база отговаря на 
съвременните европейски 

стандарти.
На 24 май 2009 годи-

на основното училище е 
преобразувано в  средно  с 
ученици до ХІІ клас.

Днес тук се обучават 
1025 ученици в 41 пара-
лелки.

Иванела Петрова – 5 
„б“ клас, с преподава-
тел по Български език и 
литература г-жа Динка 
Маринова 

Çà ÑÎÓ „Ñâ.Êëèìåíò Îõðèäñêè“
/кратка справка/

Ìàëêèÿò ñïîðòèñò
Аз от малък съм спортист
и съм златен медалист.
Два медала златни имам
още трябваше да взимам.
Но отказах се тогаз,
за да уча в трети клас.

Христо Христов Данчев – 4 „в”клас, с класен 
ръководител г-жа Галя Шевкенова  

Ñïîðúò ìåæäó ãëàñíè è ñúãëàñíè
Един ден гласните и съгласните се скарали. Гласните 

мислели, че без тях не може да се пише правилно, а 
съгласните твърдели, че без тях не може да се общува.

  Намръщили се. Лицата им съвсем погрознели. Ня-
кои даже от викане станали като домат червени. Други 
от яд посинели.

  Наблизо едно момиченце ги чуло и решило да им 
помогне в спора.

  Казало им:
- Спрете гласни! Спрете съгласни!
За мен и всички други деца до един сте важни и спе-

циални. Как бихме написали без някоя от вас хубавите 
думички „мама“, „татко“, „баба“, „дядо“, „родина“, 
„България“ и много други. Затова за ръце се хванете и  
„ вълшебните думички“ си припомнете!

   Засрамили се всички. Утихнали и си простили. 
Отново в азбучен ред се наредили.

 Дарина Овчарова – 3 „б“ клас, с класен ръко-
водител г-жа Илияна Бившева

Òèéíåéäæúðèòå â äíåøíî âðåìå
Ние, подрастващите млади хора или както сега 

се наричаме  тийнейджъри, искаме да бъдем об-
градени с по-специално внимание, тъй като сме 
в пубертетна възраст.
Тази възраст е много крехка. Тя е като чаша 

вода, която не бива да се разлее. Всеки от нас 
преживява този период по различен начин.
Настъпват не малко промени в нашата външ-

ност, характер и поведение. Понякога се питаме 
как стана така, че се промених? Какво се случи?
Така разбираме, че се разделяме с всичко дет-

ско у нас и поемаме по пътя на израстването и 
зрелостта. Ние ще се превърнем в млади мъже и 
жени, изпълнени с мечти за един прекрасен живот.
Но често пъти оставаме неразбрани от родители 

и близки. Те като че ли не могат да разберат какво 
се случва с нас, с тази промяна в нашия живот.
Много пъти пред този труден за нас период на 

подрастващи, ние, тийнейджърите, допускаме и 
много грешки, които могат да ни доведат  до лош 
завършек.
Някои от нас започват да пушат, други да из-

ползват наркотици, което в двата случая е вредно 
за здравето ни, а понякога  това завършва с фата-
лен край.
Тези грешки се дължат на неразбирането  от  

страна на най-близките ни хора – нашите роди-
тели.
Ние искаме да им докажем да ни имат повече 

доверие, да разчитат на нашия разум и не се съм-
няват в нас.

Златина Георгиева – 8 „а“ клас, с препода-
вател по Български език и литература г-жа  

Грозданка Дервенска

Àç è ìîåòî ó÷èëèùå
Ich und meine Shule.Die Schule ist die Stelle, 

wo wir schreiben,lessen und rechnen lernen.Wir 
lernen Fremdsprachen und verschiedene Facher wie 
Biologie,Geschichte und andere. Wir sind den halben 
Tag lang in der Schule.Die Schule ist mein zweites 
Zuhause geworden.Dort habe ich viele Freunde 
gefunden, verschiedene Leutekennengelernt und 
habe so viel erlebt.Die Lehrer lehren uns so viele 
Sachen. Sie sind nicht nur unsere Lehrer, sondern 
auch unsere Freunde, Sie sin dimmer bereist uns 
anzuhoren und bei Problemen uns zu helfen. Die 
Erwachsenen sagen,dass ihre schoste Jahre, fie 
Jahre in der Schule waren. Fruher habe ich es 
nicht gaglaubt, aber jetzt bin ich sicher, dass es 
stimmt.In diesen zwolf Jahren bekommt man nicht 
nur Ausbilding, sondern auch zwolf Jahren mit 
Leuten,die man nie vergist, Momente,an die man 
sich spatter mit Freunde erinnert. Also, geht zur 
Schule und ihr weirdest es nie bereuen. 

  
Христина Христова- 12 „а“ клас – І-во място 

на конкурса за есе „Аз и моето училище“, с пре-
подавател по  Немски език г-жа ЯнкаТрифонова

Ñ äÿäî
  Тате, като пожъне
  нивата с пшеница,
  ще се прибере вкъщи
  и ще ни направи пица.
  А ние с дядо
  ще му тропнем ръченица.

Николай Димов Димов  - 4 „в“ клас, с класен                                  
ръководител г-жа Галя Шевкенова

Ñóòðèí
Сутрин щом стана рано от сън
и погледна светлото утро навън,
виждам усмихнато слънце изгрява
и весела птичка песен запява.

Рейна  Красимирова Пенева -  4 „в“ клас, с кла-
сен ръководител г-жа Галя Шевкенова   

Ñåìåéñòâî
Мама мие,чисти и пере,
а пък тати работи, без да спре.

Аз уча упорито и старателно,
а брат ми играе с топка нападателно.

Златина Христова Христова -  4 „в“ клас, с 
класен ръководител г-жа Галя Шевкенова

Äúãà
Дъгата  сияйна, красива е тя,
седемте цвята любими
на децата.
Ако искаш да сбъдне
желание твое мечтано,
когато я видиш,
мини под дъгата.

Камелия  Пейчева Стоянова - 4 „а“ клас, с кла-
сен ръководител г-жа  Иванка Дичева

Âåñåë äúæäåö
Цветен дъждец заваля
капки от нежни цветя.
Хвърлиха децата шапки
да си нахубавят косите
с цветни капки.

Петя Иванова Помакова –  4 „а“ клас, с класен 
ръководител г-жа Иванка Дичева

Пчелички, пчелички
много сте злички,
 но пък сладък медец
правите от цветен прашец.

Мухички, мухички
с малки очички.
Крадливи са те,
докопват всяка мезе.  

Михаела Иванова Михалева – 4 „а“ клас, с кла-
сен ръководител г-жа Иванка Дичева

Ìîÿòà êîçè÷êà
Поле, поле равно и широко!
Покрито със зелена тревичка.
А сред тревичка козичка.

Сред поле дечица
играят с козица Елица.
Пеят весела песен
за нашата златокоса  есен.

Стефани Иванова Иванова – 4 „а“ клас, с класен 
ръководител г-жа Иванка Дичева

Малък Сечко във реката
сапун прави от водата.
Баба Марта го събира
за един ден го събира?

Що е то?
/ледът/

Радост Христова – 3 „б“ клас, с класен ръково-
дител г-жа Илияна Бившева

 

Äúãàòà
Дъгата е като половин кръг над земята.
С цветове най-прекрасни
доставя радост на децата..
С усмивки на лицата искат те
да минат под дъгата.  
Но няма път към дъгата,
защото тя е в небесата.
Затова ще я гледаме от земята
как украсява синевата.

Диян Митев –  4 „а“ клас, с класен ръководител                                
г-жа Иванка Дичева
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ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ 
Ñàìîòàòà íà ÷îâåêà äíåñ

/есе/
Самотата кара човека да бъде нещастен, ненужен, изолиран. Да си 

без приятели означава да не можеш да споделиш с никого своите тре-
воги и радости, да нямаш на кого да се облегнеш в  трудните моменти.
Самотата – това е чувство, което никой не иска да изпита.

Самотата е страшна, ужасна и отблъскваща.Едни от проблемите, 
водещи до нея са глобализацията и модернизацията на живота край нас.

Компютърът и телефонът ни свързват с хора на далечни разстояния. 
Забавляват  ни с различни видеоигри. Но всъщност ние не можем да 
усетим прекия контакт с човека отсреща. Не можем да докоснем,да 
почувстваме присъствието на любимия човек.

Повечето деца се чувстват самотни поради липсата на общуване и 
споделяне със своите родители. Заради малкото време, с  което разпо-
лагат те, често са нервни, неспокойни и уморени след напрегнатия ден 
или неприятности по време на работа.

А как модернизацията влияе на нашата самота? Сутрин хората се 
качват на своите автомобили и отиват да се трудят във фабрики, пълни 
с машини и съоръжения. Вечер застават пред телевизори и гледат 
филми,вместо да общуват помежду си или да отидат на кино,концерт 
или театър.А тези места са толкова приятни, свързани с нови срещи, 
запознанства, разговори и забавления, които са нужни на съвременния 
човек, за да избяга от стреса.

Колкото по-модерни и информирани ставаме, толкова по-самотни 
се чувстваме. Хора! Не забравяйте преките контакти! Не пропускайте 
срещата с близък приятел! Родители ! Не отблъсквайте своите деца, за-
щото те се нуждаят от внимание! Усмихвайте се! Живейте заедно,защото 
само така самотата може да бъде победена!

Росица Каменова Канева – 8 „а“ клас, с преподавател
по Български език и литература г-жа Грозданка Дервенска

Ìîåòî ó÷èëèùå
Моето училище е прекрасно. Аз съм в 5 „а“ клас и се гордея, че уча 

в СОУ „Св.Климент Охридски“. Всички учители са много добри. Няма 
други като тях. Аз лично много ги уважавам, защото те имат много 
голямо търпение, за да ни научат, за което им благодаря.

В моето училище има различни деца, защото е Средно общообра-
зователно  училище, тоест деца до дванадесети клас.

Моята класна  ръководителка е г-жа Маринова. Тя ни е учителка по 
Български език и литература.

Когато дойдох за първи път в училището, бях много притеснена, 
но бях сигурна, че в това училище щях да получа много нови знания.

Директорът на училището е г-н Стайков. Всички учители го ува-
жават много. Според мен да си директор е много трудно, защото се 
вземат  решения  за цялото училище. Трябва да се решава кое е добро 
за училището, но трябва и учениците в него да се чувстват комфортно.

  Аз харесвам много моето училище и никога не бих искала да уча 
в друго, защото няма по-добро от моето училище.

Стефани Иванова – 5 „а“ клас, с преподавател по Български 
език и литература – г-жа Динка Маринова  

Ìîåòî ó÷èëèùå
Училището е мястото, което дава знания, повежда ни към дебрите 

на науката, доближава до нас всички човешки ценности и постижения. 
То ни дарява с приятели за цял живот, помага ни да станем добри хора 
и да реализираме нашите мечти.

Моето училище са казва СОУ „Св.Климент Охридски“, училище с 
многогодишни традиции, които водят началото си от далечната 1939 
година. През годината то е променяло своя облик и е  ставало все по-
хубаво.

Нашият патрон – Свети Климент Охридски е оставил светла диря 
в българската история със своята всеотдайност и любов, като един от 
първите народни будители. Днес, ние, неговите наследници – възпита-
ниците на СОУ „Св.Климент Охридски“ достойно следваме неговите 
стъпки. 

Ние всички, учители и ученици, гордо вървим ръка за ръка по 
трудния път на познанието през годините.

   Аз харесвам и обичам моето училище, където минава щастливо 
детството ми. Нашите учители с много енергия и любов се грижат за 
духовното ни израстване, а ние им се отплащаме със знания и уважение.

Милен Иванов Йовчев – 5 „в“  клас, с преподавател по Бъл-
гарски език и литература г-жа Динка Маринова   

Ìîåòî ó÷èëèùå
Моето училище е СОУ „Св.Климент Охридски“. Тази година на-

вършва  75 години. В моето училище са завършили десетки випуски и 
аз вярвам, че училището ще продължава да обучава все по-нови и нови 
поколения,за да се развиват.

За мен моето училище ми е като втори дом, защото предоставя 
приятна атмосфера на децата. Организират се тържества в чест на 
българските национални  и местни празници.

 Спомням си първия  учебен ден в моето прекрасно училище. Тол-
кова много го очаквах. Вълнувах се, но тук намерих добри приятели 
и загрижени учители. Всяка сутрин, когато се събуждах, отивах с 
голямо удоволствие на училище. Освен, че учителите  ни учат,  те ни 
и възпитават. 

СОУ„Св.Климент Охридски“–за мен това училище е неповторимо. 
Тук аз се научих да пиша на родния си език.  Научих се да общувам, 
когато пътувам по света. Удоволствие е за мен всеки ден да преодолявам 
нови предизвикателства. 

  От моите учители научих, че човек трябва да вярва в своите въз-
можности и каквато летва си постави, да я прескочи. 

Обичам СОУ „Св.Климент Охридски“, защото то е моето училище  
в моя град.

              Анелия  Тодорова Митева  - 5 „а“ клас, с преподавател
             по Български език и литература  г-жа Динка Маринова

Îòå÷åñòâî
Майка Родина,
тук ни е родила.
Майка Родина
тук ни е кърмила!

Върнете се, българи,
тук е нашата родина!
Върнете се,българи,
тук е майка България!
Не забравяйте за хора, 
дали живота си за родината,
пролели кръв, изгубили свои близки!

Защото те винаги остават 
горди синове на майката родина – 
отечество България!

Антония Стефанова -  3 „а“ клас, 
с класен ръководител 

г-жа Димитрина Генова

  Ïàðèæ
Париж е градът на любовта.
В него ден и нощ е светлина.
Неговият коз е Айфеловата  кула
Тя е по-голяма и от най- голямата 

акула.
За този град чудесен
знам, че има песен.
Но не мога да ви я изпея сега.
Бързам, закъснявам  за часа.

Галина  Андонова Андонова -  6 
„в“ клас, с преподавател по Българ-
ски език и литература  г-жа Минка 

Георгиева

Избрах  спорта пред цигарата.
Избрах  щангата пред алкохола.
Избрах лоста пред дрогата.
Избрах топката пред пропуснатите 

купони.  Не съжалявам!
Да се напиеш или напушиш не може 

да се сравни с тръпката да бъдеш побе-
дител! Тренирай, защото някой някъде  
тренира и става по-добър от теб.
Моят живот, моят избор! Спорту-

вам и се гордея с това!
Миглена Василева Василева – 6 

„в“ клас, с преподавател  по  Българ-
ски език и литература г-жа Минка 

Георгиева

Êîå å êðàñèâîòî è íåëèöåïðèÿòíîòî â êëàñà
Всяка монета има две страни, които макар и различни съставят едно общо 

цяло. Така и красивото, и грозното в живота взаимно се отричат и допълват ед-
новременно.

Представата за добро и зло, красиво и грозно са твърде субективни. Красивото 
за един е нелицеприятно за друг, но различното се забелязва от всички. 

Нашият клас е като монета. В него  може да се намери всичко….
Пъстър и различен като пролетна градина, всеки от нас е със свои разбирания 

и подготовка, със специфично възпитание и мечти.
Ето защо бих казала, че най- красивото в класа сме всички ние- учениците  от 8 

„б“ клас, волни като птици, жизнерадостни като пролетта, устремени към бъдещето.
Нелицеприятни могат да бъдат междуличностните взаимоотношения – безсмис-

лените спорове, надменното държание и клевети, предателството.
Взети заедно те представляват едно неизменно цяло, в което протича учебният 

процес. Там  получаваме знания и оправдано самочувствие,за да се справим с 
предизвикателствата на 21 век.

Роси Христу – 8 „б“ клас, с преподавател по Български език и литерату-
ра г-жа Грозданка Дервенска    

Ïúòÿò è äîìúò 
çà ñúâðåìåííèÿ 

áúëãàðèí
Пътищата в света имат две посоки – водещи 

към дома и извеждащи от дома. Първият се 
изминава с  нетърпеливо очакване, а вторият – с 
притеснение и надежда. Първият е утъпкан, а 
вторият – трънлив. Но и в двата случая карат все-
ки човек да ги изминава в търсене на спокойствие 
и уют в компанията на близки и приятели. Домът 
е там, където е сърцето, независимо от место-
положението му във времето и пространството.

За съвременния българин – авантюрист ва-
жен е пътят, а не дестинацията. Обикаля света в  
търсене на по-добър живот и приключения. За-
гърбил границите на родината, захвърлил всички 
консервативни задръжки, нарамил раница, обул 
евтини боти, протъркани джинси и извехтяло 
палто, той тръгва с цел и посока, надявайки се  
един ден преуспял и помъдрял да измине обра-
тния път към дома.

Трудно е решението, но и най-дългият път 
започва с първата крачка.

От бушуващата буря в сърцето му очите се 
замъгляват, пулсът се ускорява, покапват горещи 
сълзи върху изтерзаните лица на родителите. 
Но жребият е хвърлен, маршрутът е начертан. 
Всеки трябва да измине своя „Ел Камино“, но-
сейки в сърцето си спомените за дом и близки, 
цитирайки наум:

 „Да се завърнеш в бащината къща,
когато вечерта смирено гасне……“
Роси Христу – 8 „б“ клас, с преподавател 

по Български език и литература 
г-жа Грозданка Дервенска  

Áóêâèòå
Имало едно време 30 броя букви. Те живеели щастливо и спокойно. Един ден 

решили да отидат на разходка в гората. Там играели деца, които вдигали много шум. 
Буквите се заслушали в звуците, които издавали децата, животните и птиците в  
природата. Най-шумни били  А, Ъ, О, У, Е, И, затова се нарекли гласни и се смятали 
за по-важни от останалите. Тогава възникнал спор между тях. Другите букви им 
казали, че са прекалено  малко на брой, за да са толкова властни и надменни. Тогава 
гласните им обяснили, че без тях не може да се образува дума, дори от една сричка.

Останалите звукове много мислели по въпроса и трябвало да се съгласят с тях-
ното мнение. Затова се нарекли съгласни. Макар да били много повече от гласните, 
съгласните знаели, че без тях не може да съществува дума.

Така отново всички букви се помирили, станали приятели и заживели в раз-
бирателство.

Стоян Косев – 3 „б“ клас, с  класен ръководител г-жа  Илияна Бившева

Õóìîðèñòè÷íè ìà-
òåìàòè÷åñêè 
îïðåäåëåíèÿ 

Точката е ъгъл, на който са отскубнати 
раменете.
Кривата линия е пътят на точка, която 

се разхожда нехайно.
Окръжността е разширена точка.
Правата е пътят на точка, към която е 

отправена закана и тя бързо бяга.
Сферата е издута точка.

Михаил Колев – 4 „в“ клас, с класен 
ръководител 

г-жа Галя Шевкенова

Ó÷èëèùå
Вратите отново се отвориха,
звънецът удари за първия час.
Първокласниците  тръпнеха от 

радост за да влязат в час.
Класните ни стаи приветливи
отново срещат ни с „Добре 

дошли“!
За теб, училище любимо, аз 

мисля всеки ден и час.
С усмивка сутрин рано
прекрачвам твоя праг.
И  весело звъни звънчето,
и кани ме да влизам в час.
Миглена Василева Василева 

-  6 „в“ клас, с преподавател по 
Български език и литература   

г-жа  Минка Георгиева
 Çëàòíà åñåí

Днес е събота и за мое щастие беше прекрасен, слънчев есенен ден. Решихме 
с мама да поканим вуйна и братовчедка ми на разходка в парка. Когато стигнах-
ме в градската градина, ми се разкри най- красивият есенен пейзаж. Картината, 
която видяхме, не може да се опише  или нарисува дори от най- добрите поети 
или художници. Тя е толкова пъстроцветна, че в палитрата от боички не мога да 
намеря толкова красиви цветове, за да ви я представя. Всички се  наслаждавахме 
на жълтия и мек килим от листа. На дървото видяхме катеричка, която бързаше 
да прибере своята храна за зимата. Долу в шумата бавно вървеше таралеж, който 
носеше на своите бодли ябълка, а   след него тромаво се движеха три малки тара-
лежчета. Падащите листа приличаха на балерини, които  танцуват своя първи и 
последен танц на красотата. 

Така ние видяхме прекрасната есен от близо и се наслаждавахме на пъстро-
цветната  картина.

Теодора  Илчева – 5 „а“ клас, с преподавател по Български език и лите-
ратура  г- жа Динка Маринова

Ìîåòî ó÷èëèùå
Моето училище СОУ „Св.Климент Охридски“ има дълга и богата история. В 

него са учили толкова много деца ямболии, сред които е и моята майка. Кой знае, 
ако баба също беше родом от Ямбол, сигурно също щеше да учи тук.

Скоро ще честваме 75 години от създаването  на нашето училище. През годините 
то се  разрастна – не като сграда, а като възможност в него да се учат повече – вече 
е СОУ. Престижът на училището зависи от ръководството и преподавателите. Те 
са добри и внимателни и колкото и да са взискателни, ние знаем, че ни обичат. 
Сградата в училище е толкова приятна, че никога не съм идвала с  нежелание в 
него, защото класните стаи са уютни, а физкултурния салон е оборудван, за да 
можем да играем.

Надявам се скоро училището да се гордее с моите постижения,  както аз се 
гордея с неговите.

Поздравявам господин директора, учителите и учениците по случай празника 
на училището.

Деана  Сират – 5 „а“ клас, с преподавател по Български език и литера-
тура г-жа Динка Маринова  
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Ó÷åíèöè
приз „Ученик на годината“ в областта на изкуствата – гра-

мота и златен плакет с лика на Климент Охридски  и 80 лева

Гочо Ганчев Ку-
шев- V „б“ – ІІ-ро 
място в Европа на 
Международния фо-
токонкурс „Статис-
тика 2013“ 

Преподавател: 
Митко Момчев

приз „Ученик 
на годината“ в областта на спорта – грамота и златен плакет 
с лика на Климент 
Охридски  и 80 

лева
1.Юлиана Васи-

лева Янева - Х „б“ 
клас – ІІІ-то място на 
Световно първенство 
по борба, Словакия, 
град Снина, възраст 
– кадетки, категория 
до 65 килограма.

2.Николай Пламенов Колев – Х „б“ клас –ІІІ-то място по спортни 
танци Басано дел Грапа, Италия, 2014 година.

приз „Ученик на годината“ в областта на науката и техни-
ката – грамота и златен плакет с лика на Климент Охридски  

и 40 лева на всеки участник

1. Иванета Стани-
мир Ташкова и Ваня 
Георгиева Георгиева 
– VІІ „б“ клас – І-ва 
награда на Нацио-
нално  състезание 
„Водата – извор на 
живот“, гр.Бургас, 
м.март 2014 година, 
раздел „Мултиме-

дийни презентации.
Преподавател: Румяна Динева 

приз „Ученик на годината“ в областта на изкуствата – 
грамота и златен плакет с лика на Климент Охридски  и 60 

лева

1.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 

Преподавател: Христо Крушков  

2.Стефани Даниелова Андонова – ІІІ „а“ клас – І-во място на 
ХVІІ-ти Национален конкурс за весела детска рисунка „Малките 
нашенци“, град Казанлък 

Преподавател:  Стоян Дичев  

3. Велин  Димитров  Димитров – V „а“ клас – І-ва възрастова 
група – І-во място на ХІ-ти Национален конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе 

Преподавател:  Сашо Казанджиев  

4. Люба Веселинова Нанева – VІІ „а“ клас - ІІ- ра възрастова 
група:  І -во място на ХІ-ти Национален конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе 

Преподавател: Христо Крушков  

5.Ангел Иванов Сидеров – ХІІ „а“ клас- ІІІ-та възрастова група: 
І-во място на ХІ-ти Национален конкурс за детска рисунка „Свети 
Трифон Зарезан“, град Сунгурларе 

Преподавател: Сашо Казанджиев  

приз „Ученик на годината“ в областта на спорта – грамо-
та и златен плакет с лика на Климент Охридски  и 60 лева

1.Валентин  Жечев Димитров – ХІ „а“ клас – І-во място на 400 
метра на Държавно  първенство Ученически игри, гр.Сливен – лека 
атлетика – момчета  8-10 клас

Преподовател:Тотка  Тодорова  

2.Димитър Хри-
стов  Мирчев – ХІ 
„б“ клас – І-во място 
на 200 метра  на Дър-
жавно първенство 
Ученически игри, 
гр.Сливен – тласкане 
на гюле  – момчета 
8-10 клас

Преподовател: Ангел Томов  

приз „Ученик на годината“ в областта на науката и 
техниката – грамота и сребърен плакет с лика на Климент 

Охридски  и 40 лева 

1.Светослава Светославова Стоянова – V „в“ клас- ІІ-ро място 
на Национална викторина по история за ученици; Старозагорски 
бани,м.май 2014 година

Преподавател: Милена Колева
                      

2 .Даниела  Ва -
лентинова Петрова 
– V„в“ клас – ІІІ-то 
място на Национална 
викторина по исто-
рия за ученици ; Ста-
розагорски бани,м.
май 2014 година

Преподавател: 
Диана Драгнева

                                   
3.Никол Николаева Деевска – V „а“ клас – за класирането на 

Националната олимпиада „Знам и мога“.
Преподавател: Златка Василева

приз „Ученик на годината“ в областта на изкуствата – 
грамота и сребърен плакет с лика на Климент Охридски  и 

40 лева 

1. 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 

Преподавател: Христо Крушков 

2.Божидар Стоянов  Богдев – VІІІ „а“ клас - ІІ- ра възрастова 
група- ІІ-ро място на ХІ-ти Национален конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, град Сунгурларе 

Преподавател:  Христо Крушков 

3. Ивон Димитро-
ва Димитрова – Х „а“ 
клас - ІІІ-та възрасто-
ва група: ІІ-ро място 
на ХІ-ти Национален 
конкурс за детска 
рисунка „Свети Три-
фон Зарезан“, град 
Сунгурларе

Преподавател: 
Николай Ангелов 

                                        
4.Мариана Николаева Тенева – VІ „а“ клас – ІІІ-то място на 

ХVІІ-ти Национален конкурс за весела детска рисунка „Малките 
нашенци“, град Казанлък.

Преподавател:  Стоян Дичев 

Участие в национални конкурси и състезания, организи-
рани от НПО и държавни институции извън календара от 

дейности на МОН

Грамота с лика на Климент Охридски и 30 лева
1. Гюлтен Неджибова Ридванова – VІ „а“ клас – І-во място на 

VІІ–ми Национален конкурс за детска рисунка „ Наследници на 
Дечко Узунов“, м.февруари, 2014 година, гр.Казанлък

                     
2.Габриела Йорданова Минева – VІ „г“ клас - Златна лира на 

Орфей във II-ра възрастова група на НМФК „Орфеево изворче“, 
гр.Стара Загора

3.Неделина Петрова Илиева – Х „б“ клас – Бронзова лира на 
Орфей в ІІІ-та възрастова група на НМФК „Орфеево изворче“, 
гр.Стара Загора.

4. Христина Христова Христова – ХІІ „а“ клас – ІІІ-то място 
на ІV-ни Национален конкурс „Виртуална пролет“ , 2014 година.

5. Златомира Колева Колева – ХІІ „а“ клас – ІІІ-то място на 
Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства 
„Аз мога – тук и сега“, април 2014 година, гр.Девин.

 
Грамота с лика на Климент Охридски и 20 лева на всеки 

участник

Национално първенство по волейбол момичета – V-VІІ клас, 
м.юни 2014 година, гр.Етрополе

- Йоана Георгиева Якимова – 7 „а“ клас;
- Александра Йорданова Димитрова – 8 „б“ клас;
- Наташа Славова Славова – 8 „в“ клас;
- Христиана Ангелова Томова – 7 „а“ клас;
- Ива Николаева Алтънова – 7 „в“ клас.
Ръководител: Цветанка Стефанова

Äúëáîê ïîêëîí ïðåä âàñ, ó÷èòåëè!
Много съм щастлива и развълнувана в този тържествен 

момент. Чест е за мен да получа приза „Ученик на годината“ на 
моето любимо училище СОУ „Свети Климент Охридски“.Моите 
успехи се дължат на цялото училищно ръководство и на труда, 
които съм положила през годините.

Искам да благодаря на г-н Гено Стайков – директор на учи-
лището, за възможностите, които ни предоставя да се изявяваме 
като ученици – творци във всички направления на науката, 
изкуството и спорта.

Благодаря на моите класни ръководители: г-жа Иванка Ди-
чева, учителката ми в начален курс, на г-жа Динка Маринова, 
класната ми ръководителка от 5 до 7 клас, която винаги ме е 
подкрепяла и насърчавала, на г-жа Джойкева, настоящата ми 
класна ръководителка и на г-жа Грозданка Дервенска, която 
сега ми преподава български език и литература.Но най-искрено 
искам да благодаря на моя дългогодишен учител по изобрази-
телно изкуство г-н Николай Ангелов за труда, който е положил, 
за да ме подготви, за търпението и любовта, която ми предаде 
към изкуството.Сърдечни благодарности и на учителите ми по 
физическо възпитание г-жа Тотка Тодорова и г-н Ангел Томов и 
на всички останали учители, допринесли за моето изграждане и 
израстване като човек и личност.

Дълбок поклон пред вас, учители! 
Росица Канева – 8 „а“ клас

Ìàòåìàòè÷åñêà åñåí
На 19.11.2014 година в СОУ 

„Свети Климент Охридски“ се 
проведе математическо състе-
зание „Математическа есен“. В 
състезанието участваха 60 мла-
ди математици от 5 до 12 клас.

Инициативата стартира 
преди 4 години и се провежда 
традиционно всяка година в 

чест на патронния празник на училището.

Õåëîóèí
Нощта на Вси Светии или Хелоуин както е англоезичното 

название на празника, отново ще предложи хиляди среднощни 
забавления не само в САЩ, но и по цялата земя.

Родното място на Хелоуин е Ирландия. Празникът, който е 
келтски, е пренесен в САЩ от ирландските заселници, малко 
след откриването на континента. Келтите наричали празника 
Самхайн и го чествали по време на жътва.

  Ето и някои любопитни факти за празника:
- Хелоуин е вторият най-печеливш от икономическа гледна 

точка празник след Коледа.
- Според легендата, ако на Хелоуин видиш паяк, то това всъщ-

ност е духът на любимия / любимата, който те пази.
- Скелетите са едни от символите на Хелоуин, защото се смята, 

че по време на Хелоуин, дяволът обикаля около къщите, тракай-
ки с кости от пръсти на мъртъвци.Ето защо един от костюмите, 
които могат да се избират за вечерта, е именно този на скелет.

Учениците от начален етап в СОУ „Свети Климент Охридски“ 
подготвиха атрактивни костюми и тиквени фенери  за Хелоуин. 
Заедно със своята учителка по английски език госпожа Бистра 
Стайкова този час по английски посветен на Хелоуин бе инте-
ресен и забавен за децата.

СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА
УЧЕБНАТА 2014 /2015 ГОДИНА И РЕДАКЦИОНЕН 

ЕКИП НА ВЕСТНИКА
Председател: Росица Каменова Канева – 8 „а“ клас.
Заместник - председател: Виктория  Тихомирова  Николова-
10  „б“ клас.
Членове:
Йорданка Ди-

митрова – 7 „в“ 
кл., Памела Ива-
нова – 7 „в“ кл., 
Даниил Ширяев 
– 7 „в“ кл., Ане-
лия Петрова – 11 
„б“ кл., Христи-
на Василева – 11 
„б“ кл., Василена 
Василева – 5 „б“ 
кл., Йоана Якимова – 7 „а“ кл., Анелия Петрова-7 „а“кл., Викто-
рия Станчева- 9 „а“ кл., Габриела Симеонова – 9 „а“ кл., Наташа 
Славова – 8 „в“ кл., Пламена Колева – 8 „б“ кл., Невена Георгиева 
– 8 „в“ кл., Северина Христова – 8 „а“ кл., Леонора Янкова – 10 
„б“ кл., Михаела Георгиева – 6 „в“ кл., Галина Андонова – 6 „в“ 
кл., Мария Георгиева – 6 „г“ кл., Евдокия Попадинова- 6 „а“ кл., 
Мария Божилова – 6 „б“ кл., Таня Събева – 6 „б“ кл., Даниел 
Бумбалов – 7 „б“ кл., Александрина Богдева – 5 „а“ кл., Никола 
Иванов – 5 „в“ кл., Димана Господинова – 5 „в“ кл., Светослава 
Стоянова – 5 „в“ кл., Стефани Иванова – 5 „а“ кл., Теодора Ил-
чева – 5 „а“ кл., Десислава Стоева – 5 „а“ кл., Никол Деевска – 5 
„а“ кл., Деана Ник Сират – 5 „а“ кл.,  Анелия Митева – 5 „а“ кл., 
Юлджан Ахмедова – 6 „б“ кл., Александра Йорданова – 6 „б“ 
кл., Ивет Вълкова – 10 „а“ кл., Десислава Манова – 10 „а“ клас.          


