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Драги читатели, в момента пред Вас стои творението на 
група млади ученици и амбицирани учители, която с общи усилия 
създава този вестник. Идеята за тази новинарска изява ни бе 
споделена през миналата учебна година от г-жа Венета 
Максимова и г-жа Рени Спасова, но реализацията й настъпи с 
пълна сила в началото на тази учебна година.  

Първоначално имахме няколко срещи, в които се доизясни 
голяма част от детайлите и бяха формирани съответните екипи. В 
последствие броят на създадените статии започна да нараства, 
имахме нови и нови идеи, още и още материали.  

Вестникът ще бъде издаван в продължение на седем броя, 
в които новинарският ни екип ще се опита да отрази всичко, 
случващо се в рамките на училището. Той ще включва също така 
интервюта, проучвания, творби … и всичко, което би ви 
заинтригувало. 

Ако Вие самите сте събрали информация по дадена тема, 
ако имате собствено произведение, ако искате да изкажете 
мнение по даден проблем или просто искате да споделите някоя 
забавна история, може да ни намерите всяко междучасие в 
училище или някъде, блуждаещи в социалните мрежи.  

Надявам се нашата идея за създаването на училищен 
вестник да Ви е харесала! В заключение изразяваме специални 
благодарности на целия училищен екип и най-вече на директора 
на училището – г-жа Ани Ангелова, без които всичко това би било 
просто една нереализирана идея.  

Благодаря и на Вас, драги читатели, за вниманието и Ви 
пожелавам приятно четене на първия брой на нашия училищен 

вестник! 

Димитър 
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Училищен е-вестник 
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От настоящата учебна година в СУ „Иван Вазов“ 
стартира „Твоят час“ – Проект BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на учениците и повишаване 
на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

За всички нас, учениците от СУ „Иван Вазов“, се 
откриха нови възможности да компенсираме 

пропуските си по учебния материал или да развием своите творчески способности и интереси.  
В направление „Преодоляване на обучителните затруднения на учениците“ са организирани 17 

групи за обучение по български език и литература и 
математика от II до VII клас. Включени са ученици, 
които смятат, че има какво още да научат по 
съответните предмети. 

В направление „Извънкласни дейности по 
интереси“ бяха формирани 16 разнообразни клубове. 
За артистичните натури – театрална школа, духов 
оркестър, вокална група, латино танци и  клуб за 
фотография. Еколозите ще се развиват в клубовете 
„Малки озеленители“, „Млад озеленител“, 
„Екстериорен дизайн“ и „Химията близо до мен“. 
Членовете на „Пътешественик“, „Млад краевед“ и 
„Искри край огнището“ ще опознават родния край, природата му, както и различни традиции и обичаи. 
По нов и различен начин ще се запознават с особеностите на английския език и култура членовете на 

„Да научим английски език лесно и забавно“.   
Потребността си да вършат добро 

момичетата от различни възрасти и етноси ще 
реализират в клуб „Добротворци“. 

Ние, членовете на клуб „Млади 
журналисти“ и „Училищен е-вестник“, ще 
изработваме журналистически материали и ще се 
стремим да Ви информираме за всичко значимо в 
училищния живот. 

Ива 

 

 

Проект „Твоят час“ 
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Цветан, 11а клас:  Избрах да участвам в 
извънкласната дейност, свързана с 
географията. Мисля, че е интересно, 
вълнуващо и ме привлича. Освен това по 
много достъпен и интересен начин 
госпожата ни поднася различни факти за 
природата, полезните изкопаеми, живота 
в другите страни и какво ли още не. 

 Анета, 12б клас: Вече трета година 
участвам в театрална група “Звездите на 
Вършец”. Това е един вид изкуство, което 
много ми допада.  Обстановката е много 

приятна, забавляваме се и по този начин научаваме нови и различни неща. Най-вълнуващи са срещите 
с публиката. Преди да изляза на сцената, съм неспокойна и притеснена. Когато обаче чуя 
аплодисментите, всичко се променя и всеки път ми се иска представлението да не свършва. 

Елица, 12б клас: Вокална група. От малка пея и обичам да пея. Беше много вълнуващо, когато се наложи 
за един ден господин Пунчев да ни подготви за изява. На нас ни хареса. В началото всички мислехме, че 
няма да се справим. Беше напрегнато и малко трудничко, но определено си заслужаваше.  

 Бенджамин, 7а клас: Участвам в група „Млад 
краевед”. Обичам географията още от 
малък. За мен голям интерес представляват 
природните забележителности по целия 
свят. За тях мога да чета, без да спирам. 
Обичам да посещавам природонаучни 
музеи.  

Кристина, 10а клас: „Химията близо до мен” 
– Мечтата ми е да уча медицина и да стана 
най-добрият лекар. Много ми харесва. 
Часовете минават много бързо и неусетно. 
Най-интересно е, когато правим различни 
опити. С нетърпение очаквам всеки следващ час.  

Памела, 7а клас: „Знам математика” – За много мои съученици и приятели математиката не е любим 
предмет. Аз обаче го обожавам. Госпожата ни помага и ни обяснява трудните задачи, поднася ги по 
много лесен и достъпен начин. Тази година имаме матури и затова смятам, че тази извънкласна 
дейност ще е много полезна за нас, за да попълним пропуските си. 

Интервюто направиха Таня-Мари и Петър 
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 Мен ме буди мама. Знам, че вече съм голяма, за да ставам и 
сама, ама като съм си легнала в три сутринта, как да стана в седем 
за училище? 

Та, сега по същество… Заспали сме, но не в три сутринта, а 
преди много, много години. И тогава някой ги е будил, нали? А те са 
ставали от сън. Сега нас и да ни будят, и с черпак да ни го наливат… 
Знаете ли кои са будителите? Знаем ли кои са будителите? Ще 
кажете: „Патриоти сме!” Патриоти сте на 3 март, патриоти сте на 1 
ноември, но не ви трябва дата, за да сте такива. Трябва ви будно 
съзнание. 

Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Априлов, Иван 
Вазов – една малка част от 
будителите. Ами учителите? И те! 
Всеки, който просвещава народа,  е будител. И тъй като Хелоуин мина и 
се чуха и разискваха какви ли не казуси,  мисля и аз да се изкажа. Да, в 
навечерието на 31 октомври срещу 1 ноември е, и разбира се, е редно 
да почетем с нужното уважение хората, дали живота си за нас, но ако 
някой иска да отпразнува и този – чуждия, непознатия за много от нас 
ден? Какво става? Ами нищо. Това е право на всеки един. 

„За да промениш света, трябва първо да започнеш от себе си.”  
Достойните за подражаване българи, посветили живота си в 

името на каузата, са променили дотогавашния свят не само като 
започнат промяната със себе си, а като дадат от себе си, като 
допринесат с нещо за общото. Та защо и ние не последваме техния 
пример … да се събудим! 

               Рени 
  

Нашите будители 
Извършили са хиляди дела, 
събуждат в нас книжовността. 
Показват в книгата народната съдба, 
и свети с ясен плам духовността. 

Даряват ни въображение 
и много, много поучение. 
Те учат ни да сме добри, 
да гоним „светли бъднини“ 

Будителите 

Техните творби ще се четат, 
„и ний сме дали нещо на светът“. 
И от тях ще се научим, 
как в живота да сполучим. 

Димина 
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По случай Националната седмица на четенето 10 – 14 
октомври 2016 година в нашето училище се проведоха 
различни инициативи. Учениците от начален етап влязоха в 
магията на приказките чрез драматизации зад паравана, „На 
гости в приказното царство“ и „Торбата с приказките“. По-
големите ученици от 5 и 6 клас четоха на първокласниците и 
направиха изложба с илюстрации върху изучаваните 
произведения. 

В „Работилница за творческо писане“ бяха 
представени авторски текстове на ученици от 2 до 12 клас на 

различни теми, а десетокласниците представиха творчеството на любим творец от Ренесанса.   
 Петър 

 
 
В Национална седмица на четенето се 

включихме и ние учениците от VIIа клас, като 
представихме открит урок, посветен на четенето. 
Урокът бе проведен в два учебни часа в нашата 
класна стая. Всички ние се бяхме постарали. На 
урока присъстваха госпожа Рени Спасова, 
заместник-директор, госпожа Лили Димитрова и 
госпожа Любов Христова – преподаватели по 
български език и литература, и господин Красимир 
Кръстев – ресурсен учител.  

Това беше урок-състезание в три етапа. В първи кръг всеки трябваше да напише есе, 
стихотворение или съчинение на тема „Какво ни дава книгата?”. Най-добрата творба се избираше от 
всички, а победител в този етап стана Христофър Трайков със своето есе.         Часът продължи със 
състезание за най-артистично представяне на любимо стихотворение. Наградата отиде при Дейвид 
Петров, който ни позабавлява със стихотворение за математиката. Третата част беше най-забавна – 
езиков дуел. Разделихме се на отбори и всеки отбор избра свой капитан, който задаваше въпроси, 
свързани с изучаваното по български език и литература, на своите съперници. И победител отново 
беше Христофър. 

 В края на урока победителите получиха за награда книги,  а всички участници -  химикал с 
пожелание да го ползват по-често. Госпожа Венета Максимова, нашата преподавателка по български 
език и литература, остана доволна, а ние разбрахме, че четенето ни носи много знания и положителни 
емоции.  

Таня-Мари 
 

Училищен живот 
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Какво ни дава книгата? 

(Есе) 
Според теб, теб, теб и теб, всъщност според вас, какво ни дава 

книгата? Тук може да има две коренно различни мнения. Какви са те? 
Някой може ли да се досети? Тези така наречени по-горе коренно 
различни мнения са следните: книгата ни дава няколко листа хартия, 
кориците си и вътре написаните букви. Но това би го казал само човек, 
който не чете, който не усеща магията. А моето мнение? Моето мнение 
е, че книгата...  

Опаа, чакай да се представя! Аз съм човекът прочел най-много 
книги през лятото (цели две), аз съм човекът изписал деветдесет и 
осем хиляди тетрадки, за да стигне до това съчинение, аз съм 
отличникът на випуска. Аз съм...  

Моето име е... Хри... сто... фър! Аз не съм от хората с такова 
мнение. На мен книгата ми дава величие, магия, радост. Да речем онзи 
път, когато прочетох биографията на Меси и се размечтах, че аз съм на неговото място. Е, то разлика 
няма, само едни пет златни топки. Та така! Стига глупости!  

Книгата е нещо ценно, нещо незабравимо, но понякога и разочароващо. Защо ли? Предполагам 
имате любима книга. Имате ли? Да? Е, как се почувствахте като видяхте последната страница? Искахте 
да има още и още...? Разбирам ви… и аз съм така. И хора, когато прочетете някоя книга, моля ви, ама 
наистина ви се моля да не си палите камината с нея, дайте я на някого или просто я оставете в 
библиотеката си.  

Христофър  
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На 28 и 29 октомври 2016 година Средно 

училище „Иван Вазов”, град Вършец  беше 
домакин на Есенно Астропарти, което се 
реализира по проект съвместно с Виваком – 
конкурс Регионален Грант, който финансира  10 
проекта от страната, сред които е и нашият. Освен 
Виваком, спонсор е и Стопанската камара на 
България. Целта на проекта е да мотивира 
младите хора да изучават астрономия, да 
прилагат съвременните информационни 
технологии и да променят социалното общуване. 

Оркестър „Дефилир” и мажоретен състав 
към СУ „Иван Вазов” посрещнаха гостите на 
събитието, а госпожа Ани Ангелова, директор на 
училището, откри Астропарти – Вършец. 

Участие взеха 60 ученици от град Русе, град 
Враца, град София, град Правец, село 
Владимирово, област Монтана и, разбира се, от 
нашето училище. Всички ние бяхме  обединени от 
интереса към Космоса, небесата, науката. 
Небесата, които са едни и същи за всички, без 
значение от възрастта и границите. Защото на 
небето няма граници, дори и условни! 

С интерес слушахме лекциите, които ни 
бяха предоставени по достъпен начин. Д-р Сунай 
Ибрямов, преподавател в ШУ „ Епископ К. 
Преславски”, катедра „Теоретична и приложна 
физика”, ни представи презентация на тема 
„Млади звезди”. Лекциите „Гравитационни 
вълни” и „Оптична интерференция: от Юнг до 
гравитационните вълни” ни представи доц. д-р 
Иван Стефанов, преподавател в СУ „Св. Климент 
Охридски”, катедра „Квантова електроника”.  
Александър Куртенков, докторант в СУ „Св. 
Климент Охридски” изнесе лекция на тема 
„Затъмнени двойни звезди”, а Иво Джокин, 
директор на Общински център за извънучилищни 
дейности и занимания по интереси, с. Байкал, ни 
запозна с проекта „SPACE AWERENESS”.  

По време на представянето на проекта, ни 
беше възложена задача да направим макет на 
космическия апарат „Розета”, който кацнал на 
кометата Чурумов-Герасименко и заспал там,  

защото не можел да разтвори соларните си 
панели, поради неудобно място. През октомври 
се събудил, излъчил последен сигнал и заспал 
завинаги.  

Астрономът Стефан Станев ни „пренесе” в 
галактическия живот със своята лекция 
„Пътеводител на галактическия живот”.  

Анета Лазарова, ученичка от 12Б клас в 
нашето училище, представи работата си, която е 
носител на голямата награда на тазгодишния 
национален конкурс „Космосът”.  

Вечерта се проведе вълнуващо нощно 
наблюдение на двойни звезди от Лебед и други 
обекти.  

Забавна част от деня беше и викторината 
на Габи и Ния, ученички от 10Б клас в нашето 
училище, от която научихме интересни факти за 
Вселената. 

И преди да изпратим новите си приятели, с 
голям интерес изслушахме и лекцията на д-р 
Владимир Божилов, преподавател в катедра 
„Астрономия” на Физическия факултет на СУ„Св. 
Климент Охридски”.   

Разбрахме, че когато няма рамки и кръгове, 
човекът разбира мащабите на Вселената. И в него 
нараства възхищението към мащабите на науката, 
на астрономията и чудесата на Вселената! 

Благодаря на г-жа Радка Костадинова, 
която предостави материалите за статията! 

Димана 
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Хелоуин е маскарад, който по 

традиция се провежда на 31 октомври 
всяка година в англоговорящите страни – 
Великобритания, САЩ, Канада и Ирландия.  

Ние, учениците от СУ ”Иван Вазов”, 
които интензивно изучаваме английски 
език, също по свой начин отбелязахме 
Хелоуин. 

След учебните часове на 27 
октомври 2016 година, ученици от VIIIА, XБ,  
XIБ класове и някои от малките ученици, се 
събрахме в столовата на училището. 
Нашите учители по английски език, госпожа Елена Николова, госпожа Петя Денчева и госпожа Катя 
Замфирова, бяха организирали празника. Той премина, като всички взехме участие в забавни игри, най-
вълнуващи от които бяха изборът за Мис и Мистър Хелоуин и най-хубаво плашило. Журито –  госпожа 
Ани Ангелова,  директор на СУ ”Иван Вазов“ и господин Румен Иванов – преподавател по 
изобразително изкуство, избра Люси и Йосиф от VIII клас за Мис и Мистър Хелоуин, които получиха 
награди. Награда за най-хубаво плашило получиха учениците от VIII клас. Много се забавлявахме в 

играта „Мумия“, в която с едно руло 
тоалетна хартия трябваше да увием 
един от нашите съотборници. 
Победител в тази игра беше отборът на 
XI Б клас. Раздадоха се много награди, а 
празникът приключи с вкусна почерпка. 
Имаме още една година до следващия 
Хелоуин, през която да измислим още 
по-атрактивни костюми и още по-
забавни идеи. С нетърпение очакваме 
следващия Хелоуин!   

Димана 
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На 2 ноември 2016 г. в Регионалния исторически музей в Стара Загора се проведе 
тържествена церемония по награждаването на отличените участници в Националния 
младежки конкурс за есе „Аз в бъдещето”.  

Конкурсът се организира от община Стара Загора, Народно читалище „Родина 1860“, 
клуб „Млад писател“ и вестник „Teen’s paper“. За първи път тази година в него се включиха 
млади хора от България, Македония и Русия с общо 89 творби – 72 произведения на 
български, 3 творби на турски език, 3 материала от съседна Македония и 11 есета от Русия. 

Сред много участници нашето училище бе представено от Вълкана Костова, член на 
училищен клуб „Добротворци“, която зае второ място и получи плакет. 

Ива Стефанова   
Аз в бъдещето 

(Есе) 
Всяко поколение носи в себе си заряда на времето, в което живее. Младостта е сбор от мечти, 

вдъхновение, пориви, полети и даже малко суета. Няма човек, който при навлизането в дните на своята 
самостоятелност, да не крои планове за бъдещето, да не бърза да порасне. Желае да взема сам своите решения, 
да управлява желанията и целите си, да се стреми към успехи и победи. По пътя към постигането на мечтите си, 
всеки получава и своите уроци. За да може в края му да се възползва от натрупаните знания и мъдрост и да ги 
завещае на пътуващите след него. Те, разбира се, няма да следват точно неговите стъпки, но могат да извлекат 
своите поуки и да търсят своите върхове. 

Днешните млади живеем в свят на забързани делници, високи технологии и глобализация във всички 
сфери на битието ни. Живеем на скорост, имаме достъп и следим световните събития, опитваме да пречупим 
информацията през призмата на собствената си ценностна система, за да успеем – да бъдем значими и известни. 
И да се гордеем с успехите си. Какво е предначертало бъдещето за всеки един от нас? – До голяма степен зависи 
от поведението и постъпките ни в днешния ден, във всяка минута, в този миг. 

В бъдещето аз съм светлина – това е първата асоциация, която изниква в съзнанието ми, когато се 
замисля за своята реализация. Мога да съм политикът, борещ се за мир, равнопоставеност и толерантност. Или 
мисионерът в далечна чужда страна, спасяващ от глад и болести. Мога да съм и най-обикновеният социален 
работник, който се грижи за бедните и помага на слабите. Статутът няма значение, по-важни са добрите дела. 

В бъдещето аз съм звездопад. И както легендите разказват, след появяването ми се сбъдва нечие 
желание. Ако успея да спечеля достатъчно,  моето призвание е благотворителната дейност – помагам на хора в 
нужда, спонсорирам обучението на деца или просто купувам подаръци за Коледа на малчуганите в детска 
градина. И виждам пламъчето в очите им. 

В бъдещето аз съм свобода. Пътувам с експедиции към далечни страни, откривам непознати светове, 
пиша книги и завещавам наученото на поколенията след мен. Или пък съм в класната стая с двадесет мои 
ученици и най-голямото предизвикателство пред мен е да ги направя добри хора – духовни и истински. 

В бъдещето аз съм красота. Но не комерсиалната хубост на известна манекенка или фолк певица. Аз съм 
създател на картини, скулптури,  архитектурни конструкции. Нямат еквивалент във времето „Мона Лиза“ на Да 
Винчи, нито „Давид“ на Микеланджело или прочутият мост на Кольо Фичето. Някои дарове от човеци за човеци 
остават безценни. Или съм просто стилист в собственото ми ателие за прически. 

Бъдещето… Няма още ясни очертания за мен. Не съм определила точно коя съм и каква искам да бъда. В 
едно обаче съм убедена – в бъдещето аз съм любовта. С каквото и да се заема, каквото и амплоа да избера, ще 
вложа там цялата си любов. Породена от желанието ми да съм истинска, полезна, реализирана. Да бъда! 

Бъдещето е хоризонт. Линията, съединяваща морето и небето. Позната гледка, която всеки съхранява в 
съзнанието си заедно с очакването за оранжево-червения диск на изгряващото слънце. Виждала съм го много 
пъти и вярвам, че то ще изгрее и за мен. Аз вярвам. Повярвайте ми и вие! 

Вълкана Илиянова 
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Кои сме ние? Ние сме добротворците от СУ 
„Иван Вазов“. Ако проверите в тълковния речник, 
„добротворец“ буквално означава човек, който 
прави добро. Е, ние сме точно такива! То за нас е 
като хоби,  не го правим по задължение, а от любов 
към хората. Тогава може би ще ни наречете 
хуманисти. Да, всъщност сме точно такива! Клуб 
„Добротворци“ включва ученици от всякаква 
възраст и от различен етнически произход. През 
изминалата 2015/2016 учебна година клубът има 
много постижения. Организирахме две дарителски 
кампании за ученици от ромски произход, сираци и 
от социално слаби семейства „Подари за една 
усмивка“.  

Първата се проведе през месец април с дарения на ученици и учители от училището.  
Втората се осъществи благодарение на семейство Тара и Адам Стюард от Англия, които ни се 

довериха и ни повярваха, и през месец август ни изпратиха един камион с дрехи и обувки, които бяха 
раздадени на децата от петдесет бедни семейства. Проведохме семинар „Добротворци срещу 
агресията“  в рамките на проект „Никой не е защитен от домашно насилие“ на фондация „NADJA“. 
Участвахме в националната кампания на ЦМЕДТ „Амалипе“ – „Ние сме равни“.  

В последствие организирахме кампания „Жълти стотинки“. Средствата се събираха във всички 
двадесет и девет паралелки на училището през учебната година и се внесоха по банкова сметка, за да 
бъдат използвани в помощ на деца с хронични заболявания.  

Също така организирахме няколко семинара за превенция на ранните бракове, участие в 
празници, свързани с интеркултурното образование 
– 21 февруари – Международен ден на майчиния 
език и участие в отпразнуването на ромския празник 
Василица.   

Е, според изброените постижения смятам, че 
доста добре сме се справили с трудната задача на 
добротворец. За нас добротворчеството е един 
втори шанс за хората, нуждаещи се от него, за още 
една усмивка при вида на новото яке или нов чифт 
обувки, или дори при самата постъпка, че някой „по-
различен“ от теб, те разбира и подкрепя.  

И така, ние сме завършени добротворци и 
носим добротата в сърцата си.  

Ивелина 

Това, което предстои 
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Нека не чакаме… „световен ден“, за да бъдем добри,                               

празник, за да обичаме, и загуба, за да признаем чувствата си…!  
Света вероятно ще е далеч по-поносим, ако обичаме и сме по-добри  
Всеки ден! 

По Коледа отваряме сърцата и душите си за добротата, приветстваме я, раздаваме я безусловно 
и безгранично! Но нима ни е нужен само един единствен ден, за да сме добри, сърдечни, съпричастни 
към другите? 

Има един важен закон в живота, който всички трябва да знаете. Той е следният: добрият човек 
всякога си остава добър. И най-малкото добро, което 
направиш, то е за твоя сметка, ще ти дойде на помощ и 
ще те избави от голямо нещастие. Може да ти се струва 
нищо, но една твоя светла мисъл, изпратена към някого, 
като Ангел ще дойде при теб, когато си в най-голяма 
нужда и ще ти помогне. Добрината е само любов! Ние 
сме заченати с любов, дошли сме на този свят с любов, 
смисълът на живота е любовта... следователно 
добрината е в самите нас. Тя ни кара да мечтаем! Оставя 
ни да вярваме, че доброто винаги побеждава! Да 
вярваме, че можем да променим историята си, съдбата 
си към по-добро, към просперитет! Добрината е без 
граници, кара ни да пожелаем да сме свободни, да 
вярваме, че можем да отлетим, когато усещаме, че се 
задушаваме в този малък свят!  

Защото в днешно време светът ни е тесен, макар 
да можем да отидем навсякъде. Задушаваме се, имаме 
чувството, че тичаме на забавен кадър, сякаш животът 
просто си минава, а ние стоим и гледаме отстрани. Да 
запазиш меко и добро сърце, когато светът ти показва 
жестокото си лице… Това е смелост, не слабост! Казали 
са „Който прави добро, зло не мисли!“ Какво по-хубаво 
от това, да се отърсиш от негативните чувства, да обвиеш 
„лошотията“ в себе си в пашкул, и да се отдадеш на светлите неща в живота! Добрият човек е всякога 
добър и нищо в света не може да го опетни. Чрез тази малка светлинка в нас, наречена „добро“, ние 
гледаме на всеки ден като на един малък живот.  

„За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш.“ — Лев Толстой. Добротата е 
ключът към всяко човешко същество. Защото само Добротата има способността да преобразява 
грозното в красиво, да ускорява хода на времето и да променя атмосферата в пространството. Само тя 
има привилегията да дарява щастие, да връща усмивката, блясъка в угасналите очи, надеждата и 
вярата. И в това е нейната магия. Тя е обич. Най-красивата връзка между хората. Затова е вестител на 
Чудото. И само добрият човек, искрено обичащ другите, може да познае истинското щастие. Добротата 
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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене 
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

помага на света да оцелее, защото е пристанът, от който има нужда човешката душа, съкрушена от 
житейските бури. 

Правете всичкото добро, на което сте способни, с всички средства, които имате, по всички 
начини, които знаете, на всички места, където можете, по всяко време, когато можете, на всеки човек, 
на когото можете, докато можете! И не очаквайте нищо в замяна! Правете добро заради самото добро, 
а всъщност заради себе си. Не само по Коледа, но и на Коледа. Поне за малко да се почувстваме като в 
приказките – „коледни ангели“. 

Всеки може да се включи с нещо свое в Коледния благотворителен базар, организиран от 11-
тите класове в седмицата преди Коледа, както и в Коледния благотворителен концерт организиран от 
12-тите класове на 22.12.2016 г. от 18:00 часа в НЧ „Христо Ботев“, град Вършец. 

Александра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Над броя работиха:  Александра Йосифова, 11б клас; Димана 
Евгениева, 11б клас; Димитър Тошев, 11б клас; Ива Тачева, 11б клас; 
Ивелина Петрова, 11б клас; Лора Стоянова, 11б клас; Габриела 
Найденова, 11а клас; Рени Петрова, 12а клас; Димина Ангелова, 7а 
клас; Петър Петров, 7а клас; Таня-Мари Димитрова, 7а клас; 
Христофър Трайков, 7а клас; 
 

Ръководители: Венета Максимова и Рени Спасова 
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