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77 ãîäèíè ó÷èëèùå „Ñâ. 
Êëèìåíò Îõðèäñêè“ – ßìáîë
Уважаеми ученици, родители, 
читатели на вестник „Звън“
Днес училище „Св. Климент Охридски“ чества 77 години 

от приемането на първия випуск ученици. Вълнуващ ден за 
всички, които сме свързани по някакъв начин с миналото, 
настоящето и бъдещето на нашето училище. Има нещо вели-
чаво и свещено в благородното дело да създадеш училище, 
да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим 
дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното - с 
любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, 
да продължат делото. Такова благородно дело е нашето учи-
лище, което обединява през годините много хора - учители, 
ученици, техните родители, служители, общественици. Сред 
тях е и името на г-н Гено Стайков, който промени с много труд 
и умение имиджа на училището. 

Уважаеми учители, днес творческата ни енергия е насоче-
на към детайлно разгръщане способностите на всеки ученик 
и приобщаване на нашето училище към общоевропейското 
образователно пространство. То е творческа лаборатория за 
проучване, внедряване и адаптиране на класически и най-нови 
теории, техники и технологии за създаване на учебен процес, 
подпомагащ ученето с разбиране, осъзнаване, действие и при-
ложение. В делата си сте водени от амбицията учениците да 
станат по-добри, по-човечни, по-щедри един към друг. Уверен 
съм, че всекидневно и неуморно с труда си доказвате мисията 
на училището днес – да подготвя за живота личности, които 
умеят да общуват да търсят и откриват сами нужните знания, 
да се справят с проблемите в учебна и житейска ситуация. Да 
бъдеш учител на толкова талантливи млади хора не е професия, 
а огромна отговорност и предизвикателство за непрекъснато 
професионално усъвършенстване.

Благодаря Ви за усърдния труд.
Скъпи ученици, обичайте своето училище и учители, 

както обичате вашите родители. Така в спокойна и сигурна 
обстановка ще можете да достигате винаги заедно до успеха. 
Пожелавам ви много срещи с победата на знанието и човешкия 
дух, с щастието, сбъдване на най-съкровените желания. Имате 
основание да бъдете горди с училището, в което учите, повод с 
реализираните си амбиции да множите успехите му.

Да си ученик в такова училище е чест и призвание. Бъдете 
амбициозни и мотивирани, следвайте мечтите си и радвайте 
учителите си с успешна реализация в живота.

В деня на празника отправям най-искрени и сърдечни по-
желания към всички учители, ученици и служители за крепко 
здраве, съзидателен творчески труд и благополучие. И нека 
всяка следваща година ни носи успехи и перспективи.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  Пламен Марчев,
    Директор на 
    СУ „Св. Кл.Охридски“

Äîñòîéíè çà óâàæåíèåÄîñòîéíè çà óâàæåíèå
В навечерието на 77–тата 

годишнина от основаването 
на СУ „Свети Климент Ох-
ридски“  на коктейлна цере-

мония в ресторант „Боровец” 
на 25 ноември бяха връчени 
традиционните награди на 
учениците, постигнали успе-

хи през учебната 2015/2016 
година.На тържеството при-
състваха родители на отличе-
ните деца и техните препода-

ватели. Наградите бяха връ-
чени от г-н Пламен Марчев, 
директор на СУ „Св.Климент 
Охридски“- гр.Ямбол.

Николай Пламенов Колев – ХІІ „б“ клас – І-во място на Международно 
състезание по спортни танци Будапеща, Унгария, м. август 2015 година; І-во 
място състезание по спортни танци гр.Шумен, м.октомври 2015 година; І-во 
място на Международно състезание по спортни танци Букурещ, Румъния, м. 
октомври 2015 година; І-во място състезание по спортни танци гр. Казанлък, 
м.ноември 2015 година; І-во място по спортни танци гр.Поморие, м.май 2016 
година; І-во място на шампионат на България в Албена, м.юли 2016 година; 
ІІ-ро място на Международно състезание по спортни танци гр.Бургас, м. 
септември 2015 година; ІІ-ро място на Международно състезание по спортни 
танци в град Кишинев, Молдова, м.октомври 2015 година; ІІ-ро място на 
Международно състезание по спортни танци в гр. Тбилиси, Грузия, м. май 
2016 година; ІІ-ро място на Международно състезание в гр.Кавала, Гърция, м. 
юни 2016 година; ІІІ-то място на Международно състезание по спортни танци, 
гр.Белград, Сърбия, м. септември 2015 година; ІІІ-то място на Международно 
състезание по спортни танци в гр. Тбилиси, Грузия, м. май 2016 година; ІІІ-то 
място на Международно състезание по спортни танци в гр.Лариса, Гърция, 
м.май 2016 година.

Ïðèç „Ó÷åíèê íà ãîäèíàòà“- çëàòåí ïëàêåò ñ ëèêà íà 
Ñâ.Êëèìåíò Îõðèäñêè è ïàðè÷íà íàãðàäà â ðàçìåð íà 150 ëåâà

1.Патрисия Илиева Симеонова – VІ „б“ клас – І-ва награда на Между-
народен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“, гр. Банско, м.ноември 
2015 година; І-ва награда на ІІІ-ти Международен конкурс за вокална и 
инструментална музика „Звукът на времето“ в гр.Велико Търново, м.май 
2016 година; І-ва награда на Международен фестивал на изкуствата“, 
Слънчев бряг, м.август 2016 година; ІІІ-то място в ІІІ-та група на І-ви 
Международен фестивал за поп и рок изпълнители „Ноти по пясъка“, м. 
септември 2016 година, гр.Приморско;  едно първо място, четири втори 
места, три трети места и пет специални награди в Национални конкурси 
в областта на музиката през 2015 година; шест първи места, четири 
втори места, три трети места и три специални награди в Национални 
конкурси в областта на музиката през 2016 година.

Ïðèç „Ó÷åíèê íà ãîäèíàòà“ â îáëàñòòà íà èçêóñòâàòà – ãðàìîòà è çëàòåí ïëàêåò ñ 
ëèêà íà Êëèìåíò Îõðèäñêè  è ïàðè÷íà íàãðàäà â ðàçìåð íà 100 ëåâà

Ïðèç „Ó÷åíèê íà ãîäèíàòà“ â îáëàñòòà íà ñïîðòà – ãðàìîòà è çëàòåí ïëàêåò 
ñ ëèêà íà Êëèìåíò Îõðèäñêè  è ïàðè÷íà íàãðàäà â ðàçìåð íà 100 ëåâà

1.Юлиана Василева Янева – ХІІ „б“ клас – І-во място 
на Държавно първенство по борба, гр. Сливен, м.април 2016 
година; ІІІ-то място на Държавен личен шампионат по борба, 
гр. Горна Оряховица, м. януари 2016 година. 

2. Светлин Събев Керемедчиев  - VІІ „в“ клас – І-во място 
на сингъл на Държавен турнир Августа Траяна, м. октомври 2015 
година; Държавен шампион на сингъл финал на двойки на зимно 
държавно първенсто, м. януари 2016 година; Финалист на сингъл 
на Мастърс София, м.януари 2016 година; Шампион на сингъл, 
шампион на двойки на Държавен турнир гр.Хасково, м.април 
2016 година; Шампион на двойки на Международен турнир 
България, м.май 2016 година; Шампион на сингъл на Между-
народен турнир в гр. Букурещ, Румъния, м.април 2016 година; 

ІІ-ро място на Международен турнир Лас Палмас, Испания, 
м.октомври 2016 година; ІІІ-то място на сингъл Анталия, Турция, 
м.октомври 2015 година; ІІІ-ти кръг сингъл шампион на двойки 
на Международен турнир, Гроатиа,м.февруари 2016 година; 
ІІІ-то място на сингър на Международен турнир в гр. Сливен, 
м.юли 2016 година.

3. Росица Каменова Канева – Х „а“ клас – Републикански 
шампион в зала на 800 метра гладко бягане; Републикански ви-
цешампион в зала на 400 метра гладко бягане, м. февруари 2016 
година, в гр.Добрич; Златен медал на щафета – старша възраст 4 
Х 100 метра в зала в гр.Добрич; Златен медал на щафета – старша 
възраст 4 Х 400 метра на открито в гр. София; Крос „Диана“ – 
І-во място – младша възраст, м. ноември 2015 година.
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ÍÈÅ ÌÎÆÅÌ ÄÀ ÒÂÎÐÈÌÍÈÅ ÌÎÆÅÌ ÄÀ ÒÂÎÐÈÌ

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

В нашия прозаичен свят, 
където презапасяването с 
материални блага, отчуж-
дава и затваря човешкия 
дух и го обрича на духовна 
бедност и общочовешка 
нищета. Ето защо Дон-

кихотовци 
са нужни 
на  всяка 
епоха и на 
всяко вре-
ме, защо-
то ни учат 
как да бъ-
дем верни 
на своите 
и д е а л и 
и  д а  г и 
б р а н и м 
с  цената 
на собст-
веното си 
щ а с т и е . 
Ко л ко т о 
повече ги 
има, тол-
кова бор-
бата  със 

злото ще бъде по-успешна.
Те поддържат вярата ни в 
доброто и справедливостта 
и подтикват хората към 
промяна.

 Но въпросът дали в 
нашето съвремие същест-

вуват, остава риторичен.
Колко мечтатели и идеа-

листи са останали в наше-
то забързано ежедневие? 
– определено не много.Те 
или остават неразбрани от 
съвременниците си или би-
ват определяни като „при-
ятно луди“ и с усмивка, 
бих казала, леко тъжна, ги 
подминават без дълготраен 
спомен.

Да, твърде беден е този 
свят на Донкихотовци.

Но, ще останем ли рав-
нодушни към странния ид-
алго, рицарят на печалния 
образ?

Не бива.
Всеки от нас поне вед-

нъж се е борил срещу 
неправдата, отстоявал е 
своите идеали, макар и не-
разбран от обкръжението 
си.Като Дон Кихот /всеки/ 
се е впускал в яростна 
битка с видими и невидими 
врагове, природни стихии 
и собствените си страхо-

ве, въоръжен единствено 
с бляскавите доспехи на 
идеалите си и свободата да 
взима решения сам.

В този смисъл всеки 
може, макар и само в сър-
цето си, да възкреси вечния 
образ на странстващия  
рицар и да расте, без да 
остарява, да обича, без да 
чака обич, да помага, без 
да чака отплата. Защото 
истината не е това, което 
е, а това, което искаме да 
бъдем.

 Увеличавайки се, Дон-
кихотовците биха придали 
друг нюанс на грозната и 
отблъскваща картина на 
заобикалящата ни действи-
телност, биха я превърнали 
в красива приказка, в която 
всеки би бил щастлив и 
свободен.
Роси Христу – 10 б 

клас, с преподавател по 
Български език и лите-
ратура г-жа Грозданка 
Дервенска

Èíòåðâþ ñ ãàðäæåòî
Здравейте!
Днес сте с репортерката Дамяна Димитрова. Тук 

сме с нашумелия певец гарджето и ще говорим с него 
как стана известен и ще му зададем няколко въпроса.

- Кога откри, че имаш талант?
- Бях на гости на моя приятел бухала, който е 

редактор на вестник  „Луна“. Пред него изпях една 
песен, защото играехме на караоке.Тогава той ми 
каза, че имам талант.На другия ден бухалът написа 
във вестника, че за пръв път гарван се записва в състе-
зание с най-добрите певци като канарчето, синигера, 
славея и лястовичката.

- Победи ли?
- Да, победих! Всички от журито ми дадоха най-

високата оценка.
- Мислил ли си, че е възможно да станеш известен?
- Никога не съм си мислел, че мога да стана извес-

тен с нещо, камо ли с пеене.Бях много изненадан от 
факта, че мога да пея. Сега е моментът да благодаря 
на моя приятел бухала.

- Искаш ли да чуем една от твоите песни?
- Да!Нека я чуем!
- Време е за рекламите, след това ще чуем една 

песен на гарджето.
- Ето ни след  рекламите. Чухме песента.Е,гардже, 

предстои още едно състезание, а ти ще участваш ли?
- Не!
- Защо? Какво те спира?
- След като чух песента си, сега разбрах какво 

е направил моят приятел.Бухалът не е искал да ме 
обиди, затова е казал, че мога да пея. Всички му вяр-
ваха, защото той все пак е редактор на вестника.
Никой не смееше да говори срещу него и не искаха да 
кажат истината.

- Мили приятели сега разбирате, че гарджето 
може да не е номер едно в пеенето, но е номер едно 
в искреността и приятелството.Довиждане засега 
от мен.
Днес бяхте с репортерката Дамяна Димитрова.
Приятен ден и до нови срещи!

Дамяна Димитрова – 4 а клас, с  класен ръково-
дител г-жа Росица Карайчева – главен учител

Аз съм Дари и съм на 9 го-
дини. За да разберете за какво 
мечтая, ще ви разкажа една ин-
тересна история, която прежи-
вях през лятото преди няколко 
години. Всичко започна още 
през пролетта, когато с мама 
и тати, изненадани, видяхме 
на терасата гълъбица да лежи 
в гнездото си върху две малки 
яйчица. Тати категорично 
отказа да ги приеме, защото 
не искаше да се ангажира с 
чистенето им. Но аз обожавам 
животните и не позволих да ги 
пропъдим.

  Всеки ден наблюдавах как 
майката и таткото се редуват,за 
да топлят яйчицата си. Нямах 
търпение да се излюпят! И 
така си минаваха дните. През 
една събота и неделя отсъст-
вахме от къщи.Когато се при-
брахме, веднага изтичах на 
терасата и…. що да видя?! В 
гнездото две розови, голички 

Áîíáîíåíîòî êðàëñòâî
В едно градче Бонболандия живеели крал и крали-

ца. Богатството им било безмерно, защото притежава-
ли фабрика за шоколад и сладки изделия. Кралицата се 
казвала Клара и имала корона от маршмелоу и рокля 
от карамел. Кралят се казвал Пиер и имал броня от 
шоколад и корона от бисквити. Те живеели в едно 
голямо кралство, изградено от лакомства.Покривът 
бил от бисквити, а прозорците от желирани бонбо-
ни, вратата от шоколад, леглата от маршмелоу.Били 
щастливи,защото имали дъщеря на име Жасмин.Тя 
имала рокля от шоколад и корона от вафлени корички.
Всички я обичали много.

Един ден лоша вещица отвлякла кралската прин-
цеса в своя замък. На сутринта се събудили кралят 
и кралицата и що да видят.Няма я тяхната дъщеря.
Негово величество заповядал на всички поданици да 
търсят принцесата.Търсили под дърво и камък, но не я 
намерили.На другия ден срещнали един овчар в гората. 
Той им казал, че принцесата е при вещицата във ви-
соката кула. Кралят привикал вещицата в кралството.

- Какво искаш, за да върнеш дъщеря ми? – попитал 
кралят.

- Никога няма да видиш дъщеря си повече, освен 
ако не си склонен да ми даваш по една голяма торба 
със сладкиши всеки месец.

- Ще ти давам това, което искаш, но щом ми обе-
щаеш, че няма да припарваш до ценната ми дъщеря и 
няма повече да правиш злини.

Стиснали  си ръцете и изпълнили обещанието. Той 
й носел торба с лакомства всеки месец, а тя не ходела 
повече в двореца.

Поука: Родителите са готови на всичко за децата си!
     

Дамяна Дианова Димитрова – 4 а клас, 
с класен ръководител 

г-жа Росица Карайчева – главен учител

Според тълковния реч-
ник думата илюзия се опре-
деля като измама, заблуда, 
неосъществима мечта или 
напразна надежда. В този 
смисъл светът на илюзията 
може да бъде необятен, така 
както безгранична е човеш-
ката мечта.Тя дава сили на 
човека да разруши оковите 
на обществените ограниче-
ния и догми и да полети на 
крилете на свободата.

„Свободата е най-вели-
кото благо“ – казва рицарят 
на печалния образ и това 
наистина  е така. Ако чо-
век не може да си осигури 
свобода на мислене и дейст-
вие, той остава затворник 
в замъка на пошлото си 
съществуване и не може да 
надскочи себе си, камо ли 
закостенели обществени 
закони. Човекът е трие-
динство от разум, мисли 

и чувства, но в света на 
илюзиите, здравият разум 
отстъпва на разбушувалите 
се мисли и чувства и както 
се казва личността започва 
„да мисли със сърцето си“. 
В реалността картината е 
съвсем различна  и проти-
воречива. Ето защо пред 
човека стои вечната диле-
ма – да се подчини на об-
ществено наложения морал 
като приеме всички негови 
отрицателни страни или да 
се пренесе във въобража-
емия свят, в който мечтата 
за хармония, справедливост 
и духовно съвършенство са 
водещи.

„Истината не е това, кое-
то е, а което трябва да бъде“ 
– отбелязва Дон Кихот.Тази 
мисъл отразява мечтата 
за един по-добър свят, къ-
дето напразните мечти за 
хуманност, равноправие и 

×îâåêúò è íåãîâàòà èëþçèÿ
свобода се осъществяват.

 Вечната житейска ди-
лема – за това как е по-до-
стойно да се живее: дали с 
мъдра лудост или с пошла 
трезвост има своето разре-
шение, съобразно морала 
на всяко време. Образът 
на безумния мъдрец на 
Дон Кихот дава отговор 
как човек трябва да следва 

мечтите си и да се бори с 
наложените от обществото 
канони, защото човек е тол-
кова голям, колкото големи 
са мечтите му.

Роси Христу – 10 б клас, 
с преподавател по     

Български език и ли-
тература г-жа Грозданка 
Дервенска

Ìîèòå äåòñêè ìå÷òè
и безпомощни пиленца. Бях 
безкрайно щастлива!! Не ис-
ках да ги изпускам от поглед. 
Не смеех да ги докосна, за да 
не ги изоставят родителите 
им. Но въпреки всичко вед-
нъж тайничко пипнах едно-
то. Беше толкова нежничко. 
Едното гълъбче постоянно 
пиукаше, а другото почти 
винаги спеше.

  И така неусетно за всички 
поотраснаха.Аз ги милвах, 
радвах им се, разнасях ги 
напред-назад по терасата.Ко-
гато достатъчно им пораснаха 
перцата реших да помогна на 
майката като ги науча да летят. 
Слагах ги в длани, лекичко 
ги повдигах нагоре, след това 
се изправях на пръсти и вни-
мателно ги подхвърлях към 
небето.Първите опити, както 

се досещате, бяха неуспешни.
След многократни повторения 
едното гълъбче, което беше 
по-жизнено и смело, литна и 
кацна на перваза на терасата.
Чувствах се горда от това, 
което правя.С всеки изминал 
ден гълъбчетата ставаха все 
по-уверени.

 И ето, че след ден-два 
полетяха. Почувствах се раз-
очарована и тъжна. Цял ден 
плаках, защото те вече не 
бяха до мен. Пораснаха и 
станаха самостоятелни. А и 
аз имах притеснения, че няма 
да се върнат. Да можеха да ми 
кажат къде отиват? Но как да 
стане това?! Макар и да бяха 
свикнали с мен, аз не разбирах 
езика им.Какво ли си казаха, 
като полетяха?! Така ми се 
искаше да си говоря с тях!

  За това по-късно ми хрум-
на идеята, когато порасна и се 
изуча, да изобретя апаратче, 
което да ми превежда езика 
на животните и да ми помага 
в общуването с тях. Ако тогава 
имах такова, щях да им кажа 
колко много ми липсват и как 
жадувам да се завърнат отново 
в прегръдките ми.

  Да ви разкрия ли една тай-
на? Накрая и без чудноватото 
апаратче, гълъбчетата се за-
върнаха при мен, но вече уве-
рени в полета си пораснали.

   Според мама това е много 
смела мечта, но какво ли щеше 
да каже за едно друго мое 
желание, да има след години 
„машина на времето“?! Струва 
ми се още по-сложно….. но 
ще видим.     

Дарина Овчарова – 5 б 
клас, с преподавател по Бъл-
гарски език и литература 
г-жа Динка Маринова
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ÍÈÅ ÌÎÆÅÌ ÄÀ ÒÂÎÐÈÌÍÈÅ ÌÎÆÅÌ ÄÀ ÒÂÎÐÈÌ

ÌËÀÄÈ ÑÏÎÐÒÈÑÒÈ
На общинското първенство, което се проведе от 

05.10.2016 година до 08.11.2016 година в гр.Ямбол, 
футболния отбор на СУ „Св.Климент Охридски“ – 8-10 
клас победи всички училища и се класира на І-во място.

  С това си класиране нашият отбор ще представя 
Ямбол на областния кръг от ученическите игри.

Живяла  някога  една 
млада и красива девойка. 
Тя била мила и добра с 
всички – хора и животни. 
Но в един много тъжен и 
мрачен ден майка й почи-
нала. Тогава година след 
смъртта на майката бащата 
на момичето се оженил 
повторно. Девойката била 
на двадесет години. Те не 
харесвала мащехата си 
и нейните две дъщери. 
Те били зли и жестоки. 
Когато и бащата починал, 
момичето станало слугиня 
в собствения си дом. То 
се противопоставяло на 
мащехата си и един ден 
избягало с нейния кон. 
Размислило,че няма да 
може да живее само, и се 
върнало обратно. Но жи-
вотът му в къщата  станал 

още по-труден и тежък. 
Втори път се наканило да 
си върви и тъкмо си взима-
ло нещата, когато двете му 
сестри го попитали как се 
казва. То им отговорило, че 
се казва Ела. Момичетата 
му се подиграли и и го 
изгонили. Ела си помисли-
ла защо всички я мразят.
Тръгнала си от бащиния 
дом с наранено сърце. 
Прекосявала омагьосана-
та гора и била очарована 
от всичко. Разглеждала с 
любопитни очи гората, но 
се стъмнило и изведнъж 
видяла една пещера. Вля-
зла вътре и зърнала въл-
шебна светулка,облечена 
в прекрасна бяла рокля.
За секунда се учудила и 
докато се усети, вече тан-
цувала с прекрасен принц. 

Äîáðàòà ìàëêà ôåÿ
Сутринта се събудила в 
пещерата, огледала се, но 
всичко се оказало само сън. 
Ела решила да продължи 
пътя си.

Към края на деня стиг-
нала непознато царство. 
Там всички били друже-
любни. Една млада жена 
на име Анджелика прию-
тила девойката. Преспала 
в чуждия дом и на тръгване 
някой почукал на вратата. 
Отворила и какво да види 
– принцът от пещерата. 
Поканил девойката на бал 
и тя приела. Само не знаела 
с каква рокля ще отиде на 
бала. Заела се бързо да шие 
нова рокля. Но домакиня-
та й завидяла и съсипала 
прекрасната нова рокля 
на момичето. Попитало я 
кой е унищожил балната 
му рокля, но жената не 
признала нищо. Отново се 
заело да шие нова дреха. 
След като извезало красива 
бална рокля, поканило на 
бала и Анджелика.

След като влезли , прин-
цът поканил първо Ела на 

танц. Двете млади и хубави 
жени се веселили цяла нощ 
с галантните кавалери. 
Принцът непрекъснато 
канел своята избраница – 
Ела. Тя блестяла с неземна 
красота. Изведнъж всичко 
започнало да искри и Ела 
се превърнала в прекрасна 
фея. Принцът много се 
учудил. Феята му казала, че 
ще го пази завинаги. Мла-
дият мъж се разплакал и 
не можел да скрие сълзите 
си. Майка му му се скарала 
и без малко да го удари, 
но феята спряла ръката 
й. В миг тя се превърнала 
отново в човек, а майката 
на принца  - в гущер. Най-
после принцът и девойката 
Ела се оженили и вдигнали 
голяма сватба. Цялото цар-
ство празнувало три дни 
и три нощи. Всички били 
щастливи.

Стефка Димитрова 
Момчева – 5 а  клас, с   
преподавател по Българ-
ски език и литература 
г-жа Динка Маринова

Човешкият живот може да 
бъде определен, като картина, 
защото големият лист хартия 
е единственото място, върху 
което можем да започнем да 
рисуваме своя живот от са-
мото си раждане до неговия 
край. 

Но всъщност какво олице-
творява тази картина? Колко 
пъстра и разнообразна би 
могла да бъде? Кога ще мога 
да я видя напълно завършена? 
Отговорите на тези въпроси, 
зависят от нас самите.

Изкуството е не само ценно, 
но и достатъчно красиво за 
да ни погълне и разведри. То 
може да ни вкара в една без-
крайна приказка, да се потопим 
и да мечтаем дълголетно. Из-
куството, което ние създаваме 
и изграждаме е нашият живот.

Първите- неясни и неспо-
лучливи тънки линийки рису-
ваме от самото си раждане. От 
тогава ние добиваме представа 
за големия и страшен свят, 
който тепърва ни очаква. Но 
на тази крехка възраст ние не 
знаем какво следва и ни остава 
само да чакаме.

След време малко по малко 
неопитните творци започват 
да свикват с четката на живота 

и продължа-
ват да пълнят 
празния лист 
хартия. Кол-
кото по- голе-
ми  ставаме , 
толкова пове-
че се учим . 
Започваме да 
усвояваме  и 
да догонваме 
т емпото  на 
живота  и  се 
стимулираме. 

Но да не забравяме нашите 
най- свидни и мили хора- ро-
дителите. Здравата ръка на 
татко, която ни побутва по 
стълбицата към успеха и ми-
лите думи на мама, които ни 
вдъхват кураж. 

Минават се години и осъз-
наваш, че вече си достатъчно 
голям, за да се справяш сам и 
така: бащината ръка спира да 
те побутва, а сладките окура-
жителни думи заглъхват. Пов-
дигаш ръката си от картината 
о поглеждаш как върви рисун-
ката. Виждаш бели, сияещи и 
красиви орнаменти, изпипани 
до съвършенство, но между тях 
и сиво- черни оттенъци. Белите 
и красиви части са огледалото 
на твоите успехи, на щастли-
вите моменти и най- близките 
ти хора. Моментите. Които са 
те карали да се усмихваш и 
забавляваш от сърце. Но да 
не забравяме и сиво- черните 
оттенъци- те са отражение на 
твоите падения, неуспехи и 
разочарования. Тези тъмни и 
грозни дупки са пълни с гняв 
и злоба, които трябва да прес-
кочим и да подминем. 

Рисуваш и рисуваш, а вре-
мето си минава. Животът те 

Êàðòèíàòà íà íàøèÿ æèâîò
завърта и променя. Трудност-
та се увеличава, а свободното 
време намалява. Идва ред на 
семейството. Хората, които 
замесват всичко останало и 
застават на почетната стълби-
ца в твоето сърце- любимият 
и малките ти рожби. Хората, 
с които ще преодолееш труд-
ните моменти, и с които ще 
посрещнеш най- хубавите 
мигове. 

Картината ще става все 
по цветна и разнообразна, но 
всяко начало има и край. Идва 
моментът на раздялата, този в 
който запълваш и последното 
ъгълче на уж белия лист. 

Взимаш творбата си в ръце 
и започваш да я оглеждаш от 
всички страни, всяка драска, 
която представлява стъпало, 

през което си минал, препят-
ствие, което си прескочил или 
радост, която те е сполетяла. 
Виждаш крайния резултат от 
твоето съществуване.

Изведнъж осъзнаваш, че 
дори и да бягаме в живота, 
смъртта ни догонва и ние 
умираме. Но не е важно колко 
е дълъг живота ни, а какво сме 
направили през това време. 
Какви сме били за скъпите ни 
хора и дали сме променили 
света. Затова бъдете щастливи, 
мечтайте без граници, обичай-
те силно и живейте така все 
едно ви остава само утре!            

Росица Канева - 10а клас, 
с преподавател по Българ-

ски език и литература г-жа  
Грозданка Дервенска     

Ñëúí÷î
Слънчо, Слънчо,
мили Слънчо!
Дай ни топлина!
Да ни сгрееш,
да ни стоплиш най-добрите – малките деца.

Да запеем всички 
като волни птички.
Да играем в мир
по цялата земна шир.

Стефан Димитров – 4 б клас, 
с класен ръководител 

г-жа Красимира Калудова

  Недалеч от цар-
ство  „Никъде“ се 
простира царството 
„Някъде“. Там ца-
рува цар Навсякъде 
със своята царица 
Винаги.Готвачката 
Има готви вкусни го-
зби от препинателни 
знаци. Градинарят 
Всеки отглежда ек-
зотични растения от 
оптимизъм.

  Всеки ден цар 

Ðîæäåí äåí
Събудих се аз,
отворих очи,
огледах се наоколо,
ослушах се,
ала не се чуваше нито звук. 

Станах от леглото, 
облякох се и отидох да видя
къде са мама, тате, бате,
ала в цялата къща нямаше никой.

Уплаших се, че съм сама.
Реших да  отида
да ги потърся у съседите,
но в мига, в който отворих вратата,
що да видя: мама, тате, бате
викат към мен: 
„Честит рожден ден!“  

                                          Даниела Иванова 
Атанасова – 4 а клас,

          с класен ръководител г-жа Росица 
Карайчева – главен учител

Öàðñòâî 
„Íÿêúäå“

Навсякъде плаща на свои-
те поданици торба с ус-
мивки. Те от своя страна 
подаряват на царското 
семейство чудни букети 
от весели цветя.

 В царството „Някъде“ 
всички живеят в матема-

тическо уравнение без 
неизвестни в моето богато 
въображение.

Никол Колева – 
4 г клас,

с класен ръководител 
г-жа Стойка Белчева 



Ïðèç „Ó÷åíèê íà ãîäèíàòà“ â îáëàñòòà 
íà ñïîðòà – ãðàìîòà è çëàòåí ïëàêåò ñ 
ëèêà íà Êëèìåíò Îõðèäñêè  è ïàðè÷íà 
íàãðàäà â ðàçìåð íà 60 ëåâà

1. Емилия Руменова Любенова – V „г“ клас – 
І-во място на Региона-
лен турнир по тенис, 
гр.Стара Загора; І-во 
място на Национален 
турнир по тенис до 10 
години в гр. Свиленград; 
І-во място на Национа-
лен турнир до 10 години 
в гр.Пловдив; 

 ІІ-ро място на На-
ционален турнир на те-
нис-клуб „Бриз“, гр.Бургас; ІІІ-то място на турнир 
„Мастърс“ до 10 години.

Ïðèç „Ó÷åíèê íà ãîäèíàòà“ â îáëàñòòà íà 
íàóêàòà è òåõíèêàòà – ãðàìîòà è ñðåáúðåí 
ïëàêåò ñ ëèêà íà Êëèìåíò Îõðèäñêè  è 
ïàðè÷íà íàãðàäà â ðàçìåð íà 40 ëåâà 

1.Даниел Милчев Бумбалов – ІХ „а“ клас – ІІІ-
то място на Национал-
но състезание по ИТ, 
гр.Благоевград 2016 го-
дина; ІІІ-то място на 
Национално състезание 
по ИТ, гр.Разград, 2016 
година.

2.Даниил Андреевич 
Ширяев – ІХ „б“ клас 

- ІІІ-то място на На-
ционално състезание 
по ИТ, гр.Благоевград 
2016 година; ІІІ-то 
място на Национал-
но състезание по ИТ, 
гр.Разград, 2016 го-
дина.

3. Александрина 
Красимирова Божи-
лова – ХІ „б“ клас – 
ІІ-ро място

   презентация на 
тема: „Наркотици“, 
гр.Благоевград, кате-
гория  

   Информационни 

технологии.
4 .  Нина  Мит -

кова Митева – ХІІ 
„б“ клас - ІІІ-то мяс-
то  презентация  на 
тема :„Наркотици“, 
гр.Благоевград, кате-
гория Информационни 
технологии.

Òâîð÷åñòâî6 декември 2016 г.

Äîñòîéíè çà óâàæåíèåÄîñòîéíè çà óâàæåíèå

Ñúñòàâ íà Ó÷åíè÷åñêèÿ ñúâåò è ðåäàêöèîíåí åêèï íà â-ê „Çâúí“ çà ó÷åáíàòà  2016/2017 ãîäèíà

Председател: Мадлен Минкова Минова – 
11 „б“клас.
Зам.председател:Тонина Николева Чорба-

джийска – 12 „а“ клас.
Членове: Николай  Димов – 6 „в“ кл. ; Христо 

Данчев – 6 „ в“ кл.; Росица Андонова – 8 „г“ кл;
Мартина Янкова – 7 „г“ кл.; Даниел Хорев – 5 

„б“ кл.; Дарина Овчарова – 5 „б“кл;
Дебора Денова – 5 „б“ кл.; Кристиян Стайков- 

5 „б“кл.; Георги Костов– 5 „а“ кл; Александра 
Христова – 5 „а“кл; Габриела Илиева -5 „а“кл.;  
Георги Славов – 5 „г“ кл.;Цветана Илиева – 9 
„б“ кл.;Василена Василева – 7 „б“ кл.;Севим 
Мехмедова – 10 „в“ кл.;Кристън Маринова -10 
„б“ кл.; Денислав Димитров – 10 „б“ кл.;Яница 
Дочева – 6„в“ кл.; Димана Господинова – 7 „в“ 
кл.; Теодора Христова – 8 „б“ кл.; Златина Ан-
дреева – 8 „а“кл.;

Ïðèç „Ó÷åíèê íà ãîäèíàòà“ â îáëàñòòà 
íà èçêóñòâàòà – ãðàìîòà è çëàòåí 
ïëàêåò ñ ëèêà íà Êëèìåíò Îõðèäñêè  è 
ïàðè÷íà íàãðàäà â ðàçìåð íà 60 ëåâà

1. Росица Каменова Канева – Х „а“ клас - І-во 
място на Национален 
конкурс за детска ри-
сунка „Свети Трифон 
Зарезан“, град Сун-
гурларе, І-во място 
на Национален дет-
ски конкурс „Въз-
кресение Христово“ , 
гр.София под егидата 
на  св.Синод на Бъл-
гарска Православна 
църква – Българска 

патриаршия.
2.Мирела Петро-

ва Желева– ІХ „а“ 
клас – І-во място  на 
Национален конкурс 
за детска рисунка 
„Свети Трифон За-
резан“, град Сун-
гурларе 

3 .В а л е н т и н а 
Стоянова Стояно-
ва  – VІІІ „а“ клас 
–  І-во място на  На-

ционален конкурс за детска рисунка „Свети Трифон 
Зарезан“, град Сунгурларе ; І-во място на ХІХ –ти 
Национален конкурс за весела детска рисунка „Мал-
ките нашенци“, град 
Казанлък.

4.Дона Андоно-
ва Андонова – VІІІ 
„а“ клас – І-во мяс-
то на  Национален 
конкурс за детска 
рисунка  „Свети 
Трифон Зарезан“, 
град  Сунгурла -
ре; І-во място на 
Национален кон-

курс „За хляба наш“, 
гр.Благоевград.

5. Стефани Дани-
елова Андонова – V 
„а“ клас - І-во място 
на  Национален кон-
курс за детска рисунка 
„Свети Трифон Заре-
зан“, град Сунгурларе 

6.Стефани Добре-
ва Димитрова – ІІ 
„а“ клас – І-во място 

на Национален конкурс 
„Казанлъшка роза“, град 
Казанлък.

7. Габримира Нико-
лаева Петрова – ІІІ „а“ 
клас - І-во място на ХІХ 
–ти Национален конкурс 
за весела детска рисунка 
„Малките нашенци“, 

град Казанлък.

8. Михаела Ивано-
ва Михалева – VІ „а“ 
клас – І-во място на ІІІ-ти 

Национален конкурс „Бъл-
гария в картини и слово“, 
гр.Търговище.

Ïðèç „Ó÷åíèê íà ãîäèíàòà“ â îáëàñòòà 
íà èçêóñòâàòà – ãðàìîòà è ñðåáúðåí 
ïëàêåò ñ ëèêà íà Êëèìåíò Îõðèäñêè  è 
ïàðè÷íà íàãðàäà â ðàçìåð íà 40 ëåâà 

1.Александрина 
Стоянова Богдева –  
VІІ „а“ клас – специал-
на награда на ХІХ –ти  
Национален конкурс за 
весела детска рисунка 
„Малките нашенци“, 
град Казанлък.

2. Стефани Иванова 
Иванова – VІ „а“ клас 
– специална награда на 
ХІІІ-ти Национален кон-
курс „Казанлъшка роза“, 
град Казанлък.

3.Пламена Красимиро-
ва Желева – ІV „а“ клас – 
ІІ-ро място на Национален 
конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, 
град Сунгурларе. 

4. Петя Иванова По-
макова – VІ „а“ клас – 
ІІ- място на Национален 
конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, 
град Сунгурларе.

5. Люба Весели-
нова Нанева – ІХ „а“ 
клас – ІІІ-то място 
на Национален кон-
курс за детска рисунка 
„Свети Трифон За-
резан“, град Сунгур-
ларе.

6. Ангел Драго-
миров Шаламанов 
– ІV „а“ клас – ІІІ-то 
място на Национа-
лен конкурс „Бълга-
рия в картини и сло-
во“, гр. Търговище.


