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Коледа 

Училищен е-вестник 

Коледните чудеса 
 

Пж Кжлела всччдж пзавче с влъхнжвенче  

ч лецаиа чадаи с енжгж неиъзпенче. 

Кжлелнчяи лйх жкхваща всччдч 

ч жччие свеияи – джлелнч звезлччдч. 

 

Пж Кжлела са всччдч лжвжлнч ч щасилчвч, 

а лецаиа сиаваи веселч, чгзчвч. 

Няеа еясиж за лжшч ечслч ч келч 

саеж за пзедзаснч слйчдч ч еечич. 

 

Пж Кжлела се слйчаи енжгж чйлеса 

ч хжзаиа скълваи всяда свжя еечиа. 

На ижзч пзазнчд всччдч сиаваи пж-лжкзч  

ч свеиъи чзгзява с чйлнч свеилчнч. 

 

Дчечна 
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Веселата ни Коледа 
   

Е, то Коледа винаги си е била весела, но тази беше по-весела и по-смешна 

от другите. Нали вече си имам братовчед, който е много голям (на цяла една 

годинка). Та това ви го казвам, защото историята е свързана именно с него.  

Сутринта преди Коледа се събудих със страшно главоболие, че нали 

миналата вечер бях на купон с класа и препих с кола. И така... Станах, пих хапче, 

измих се, облякох се и си погледнах часовника. Беше 7:00!!! Направо... нервите 

ми се скъсаха, та аз в 7:00 не ставам като съм на училище. Преглътнах тежката 

новина (ранното събуждане) и реших да изляза на двора, за да изчистя снега 

пред къщата, да направя кафе на всички, да направя закуска и като другите се събудят, да ме помилват, а 

може да ми дадат и някой друг лев.  

 Мислех си, че в цялата къща само аз бях буден, но бърках. И Иван беше буден (братовчед 

ми). Аз бях буден заради главоболие, а той защо беше буден? Защо не се възползва от това, че е бебе и 

да спи. Много да спи. Както и да е. Аз оправих всичко, но не получих пари, а само едно конско с 

размерите на роман, защото закъснях миналата вечер.  

 Тъкмо когато се настаниха на трапезата, която аз бях приготвил, дойдоха вуйчо, вуйна и Иван. 

Иван седна до мен и по едно време какво 

стана – люс, бам, тряс... Иван хвана 

покривката и я дръпна. Целият ми труд беше 

на земята, но ме успокояваше това, че сега ще 

му се скарат. Започва се... „Браво нашето 

момче”! Е какво браво, бе? Бутна всичко... 

Леле! Като цяло всичко мина нормално поне 

до вечерта. Отново седнахме на масата, а 

Иван остана да си играе до елхата. И какво 

стана? Звуците от сутринта се повториха. Люс, 

бам, тряс! Вуйчо и вуйна прескочиха масата 

все едно са състезатели по бягане с 

препятствия и започнаха да викат: „Детето, 

детето”! Е, на детето нищо му нямаше, но 

елхата не можеше да се похвали със същото. 

Тя беше повалена безпомощна на земята. От цялата ситуация се отървахме само със смях и с весели 

спомени. За щастие... 

Христофър 
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Какво бих подарил на света за Коледа? 
 

Анна: Вярваме, че по Коледа стават чудеса – болните оздравяват, мечтите се 

сбъдват… А дали за някои хора подаръците, усмивките, празничните маси, радостните 

мигове със семейството не са чудеса? Хората, които нямат семейство, децата, 

изоставени от родителите си, бедните, които нямат възможността да си купят дори 

хляб? Едва ли за тях Коледата е нещо по-различно от всички останали дни… Ако можех, 

аз бих подарила на света усмивки, уютни домове, топли вечери с любимите хора. Бих 

зарадвала лицата, по които често има сълзи, а не усмивки. Бих направила Коледа по-

различна и по-красива за всички по света! Най-вече бих накарала всички да повярват, че 

чудеса по Коледа наистина се случват!  

 
Катя: Бих подарила здраве, защото няма по-ценен подарък от него. Много хора не 

могат да бъдат заедно със семействата си за Коледните празници. Не могат да 

почувстват магията на Коледа. Те страдат от неизлечими болести. Необходими са им 

много средства, за да се преборят с болестта.   Аз бих им помогнала с необходимата 

сума, за да бъдат със семействата си отново. Мисля, че един от най-хубавите подаръци 

е щастието. Прекрасно е да виждаш хората щастливи и усмихнати.  Ако можех, бих 

подарила здраве, но аз съм просто дете. Затова мога да пожелая на всички да бъдат здрави 

и много щастливи. 

 

Дейвид:  Сега, какво да подаря, дали да е мир? Не, не само това! Мир и още? Реших 

да е един и същи език за всички хора по света. Така ще се разбираме по-лесно, 

дори може да постигнем този мир. Няма да е толкова необходимо да изучаваме 

чужди езици, за да можем да отидем в чужбина. Или пък този Иванчо, който иска 

комютърна игра за Коледа, но не е учил английски. Относно какъв ще е езикът, 

може би ще е... ами не знам дали ще е измислен, или не. Още се работи по този 

въпрос. Така… това е моят подарък за Коледа. 

 
 
Петър:  Аз, като всички други хора, бих подарил телефон или нещо подобно. Това 

са подаръците, които подаряваме предимно на близките си по Коледа. Но аз 

искам всеки човек на Земята да подарява добро, нещо, което може да зарадва 

всички. Нещо, което не се измерва в пари. Бих им подарил здраве, щастие, 

любов... неща, които нямат материална стойност! Истинското щастие е на 

коледната трапеза да бъдем заедно със своето семейство. Какво по-голямо щастие 

има от това? 
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Николай: Тъй като все още съм дете, вярвам в Коледните чудеса. Често си 

представям далечна Лапландия, заснежената къщичка на Дядо Коледа, 

работилничката, в която неуморните джуджета се трудят… Много пъти съм си 

мислел, ако трябва да подаря нещо по-различно за Коледа, какво би било то. 

Може би нещо, което джуджетата не могат да изработят. Мисля, че бих искал 

да бъда магьосник, за да мога с вълшебна пръчица да подаря здраве и 

щастие на всички хора. Вярвам, че това са най-важните неща за всеки от нас. Аз като 

всички деца, вярвам в чудесата и много искам това чудо да стане реалност – по 

улицата да виждаме усмихнати, щастливи и здрави хора! 

 
Бенджамин: Всички хора мечтаят за нещо, повечето от тях го получават като очаквания 

подарък за Коледа. Ако има нещо, от което да се нуждае целият свят, това е мирът. Той 

сплотява хората, а точно това е една от целите на Коледа. Хората се нуждаят и от 

други неща като щастие, милосърдие и добрина. Тези неща не могат да се опаковат 

като подарък, но можем да ги показваме всеки изминал ден от нашето ежедневие и 

да очакваме да ни се връщат. Това аз бих желал да подаря на света за Коледа, а ако 

ги има тези неща, и всички мечти ще се сбъднат. 

 
Христофър: Аз бих подарил на света любов, мир и доброта. Но как? Светът е толкова 

голям, а аз съм сам. Ще подаря любов на всеки срещнат! Остават мир и доброта. Как 

да спра войните по света? Аз, един седмокласник, който се моли всеки час на 

госпожата по химия да не ми нанася тройката в бележника. Как да накарам всички да 

вършат добрини? Ах, ако можех! Планетата ни щеше да бъде едно по-прекрасно 

място! 
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По традиция всяка година учениците от СУ  „Иван Вазов” организират 

Коледен благотворителен базар и концерт, защото тогава е времето, в 

което не гледаме само в себе си, а отваряме очите си към света и към 

нуждаещите се. 

Тази година базарът бе на 19, 20 и 21 декември. Учениците от 11
а
 

и 11
б
 класове с класни ръководители  г-жа  Николова и г-жа Стаева 

избраха средствата, събрани от малкото им павилионче, да бъдат 

дарени на „Млади Вазовци”.  

Първият ден духов оркестър „Солисти” се погрижи за 

настроението на минувачите и привлече тяхното внимание. Изсвириха 

се хора и коледни мелодии.  

За да се случи базарът, помогнаха с ентусиазма си децата в 

начален курс, както и учениците в занималните, а коледните сладкиши с 

много любов приготвиха момичетата от 11а и 11б клас. 

Картички, свещници, сурвачки, лакомства, коледна украса и 

какво ли още не се предлагаха на базара и предизвикваха интерес у 

минувачите, които оценяваха продуктите и даряваха за каузата.  

Рени 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Коледен базар 
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На 20.12.2016 година  малчуганите от групата за целодневна 

организация на учебния процес в 1а и 1б клас с възпитател Петя 

Горанова ни позабавляваха със своето невероятно коледно 

тържество. 

Гости бяха родителите, Рени Спасова – заместник-директор, 

Невена Стоянова – учител по народни танци и Петя Сълкова – 

класен ръководител на 1а клас. 

В стаята се носеха весели коледни песни. С красиви народни 

танци и артистични изпълнения децата ни въведоха във 

вълшебството на своята Коледна магия. Видяхме пиеса, в която 

участваха най-различни герои от приказки – страшен Кумчо Вълчо, хитра Кума Лиса, Снежанка и 

джуджетата. Накрая всяко едно дете сложи малко от своята магия върху елхата в стаята и тя стана още 

по-красива. 

Малките първокласници бяха много развълнувани, весели, щастливи, озарени от коледния дух. 

Ще очакваме техните изяви през новата година, когато ще организират свой празник на буквите. 

Таня-Мари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказните герои на гости в ЦДО-1 клас 
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Казват, че по Коледа стават чудеса… 

Хората стават по-добри, по-мили, по-всеотдайни! Защо се променяме така? Защо по това време 

на годината има толкова любов? Това ли предизвиква Коледа у нас – любов и щастие? Защо започваме 

да обръщаме повече внимание на хората, които обичаме, а и на останалите? Започваме да помагаме на 

нуждаещите се, да участваме в благотворителни мероприятия. По Коледа... тогава е друго, тогава се 

спираме, защото любовта, която ни кара да изпитваме този празник, сякаш ни събужда от зимния ни сън 

и ни кара да излезем от хралупите си и да погледнем към света! Да го погледнем с други очи или по друг 

начин – със сърцата си! Това ли е всъщност чудото на Коледа? Любовта? Ако е така, то – да... 

...по Коледа стават чудеса! 

По традиция всяка година в нашето училище се организира и 

провежда Коледен благотворителен концерт, чиято кауза се избира 

от абитуриентите. Тазгодишният концерт се проведе на 22-ри 

декември от 18:00 ч. в НЧ „Христо Ботев“ и беше под надслов „Творим 

в името на доброто“. Този спектакъл е творение на нашите таланти – 

от първото изречение в сценария, до последния детайл в декора. 

Учениците от 12
а
 и 12

б
 клас единодушно решиха тази година 

средствата, събрани от концерта, да бъдат дарени на бедстващите 

хора от село Хитрино. Давайки си сметка, че събраните пари няма да 

решат много от проблемите, няма да върнат близките, но ще бъдат 

един скромен жест на приятелство и подкрепа, младежите и девойките 

протегнаха ръка, за да изпратят вяра и сили на страдащите в трудния 

за тях момент.  

Изработването на обяви, флаери и украсата на залата беше 

дело на учениците от 12
а
 клас с класен ръководител Албена Цветкова, 

които вложиха много любов, за да придадат празнична атмосфера на 

събитието. За да бъде красива залата на НЧ „Христо Ботев“, много 

помогна с креативните си идеи и госпожа Петя Горанова.  

Учениците от 12
б
 клас с класен ръководител Венета Максимова 

изработиха оригиналния сценарий, бяха водещи, пяха и танцуваха, и 

заразиха с доброто си настроение всички присъстващи.    

В концерта участие взеха учениците от начален курс, които 

представиха „Коледни настроения“. Великолепни бяха малките 

снежинки и коледните джуджета. Вихрените ритми на танцов състав 

„Северняче“ и  ДЮТА „Младост“ предизвикаха бурните аплодисменти 

на публиката. Чухме стихове на български и английски, коледни песни 

на различните народи във великолепното изпълнение на ангелогласните 

девойки от група JOY, а прелестните ни мажоретки танцуваха в съпровод на духов оркестър „Дефилир“. 

Каузата беше прегърната и подкрепена от ръководителите на различните групи: Венислава 

Замфирова, Петя Горанова, Невена Стоянова, Николай Пеев, Камен Пунчев и Боян Георгиев. 
 

Коледен благотворителен концерт 
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Организаторите на концерта заслужено намериха място в новините на Нова телевизия и в 

материалите на „uspelite.bg“ и бяха посочени като пример за доброволческа дейност. Абитуриентите 

доказаха своята зрялост и активната си гражданска позиция. Дарените пари не са много – 800 лв., но 

бяха събрани с много любов и съпричастие. Още на следващия ден бяха преведени по сметката на БЧК 

за село Хитрино.    

Ако животът е сцена, трябва да се подготвим да стъпим на нея уверени и свободни, със 

самочувствие, това показаха нашите таланти. Основното послание, което учениците отправиха от сцена 

към всички хора, е, че Коледният дух се крие в това да бъдем добри, сплотени и да се обичаме!  

Ива 
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Ден без технологии 
 

Знаете ли кое е по-лошо от „Извадете по едно листче 

за 10 минутен тест!” или изпитване? Какво мислите за един 

ден без мобилни телефони? Ужас! Трагедия! Е, ние, 

учениците, които взехме участие в психологическия 

експеримент „Ден без технологии”, оцеляхме! Ура! Всъщност 

не е чак толкова ужасно да прекараш ден без телефони. 

Голяма част от учениците приехме с ентусиазъм и 

любопитство идеята да прекараме деня си, общувайки 

помежду си, а не във виртуалното пространство. Много е 

приятно, когато излезеш в коридора и да виждаш учениците да разговарят директно.  Друга част пък с 

мъка се разделиха с мобилните си телефони и превърнаха кутия от бонбони в лаптоп, а в тетрадките се 

появиха най-модерни смартфони, които обаче… не проработиха. Цял един ден без селфита, без 

Фейсбук, но оказа се възможно, забавно и не чак толкова трагично! 

  Екип психолози от Център за приложна психология 

на Фондация ХЕЛТ ще проведе измерване на т. нар. S- и T-

тревожност на около 160 ученици от няколко училища на 

територията на област Монтана, Република България и в 

едно училище в гр. Елбльонг, Република Полша. В нашето 

училище в експеримента взеха участие 121 ученици от 8 до 

12 клас.  Експериментът се състои в следното:  в 

продължение на 6 учебни часа учениците бяха лишени от 

достъп до дигитални и комуникационни технологии. 

Работната хипотеза на експеримента е, че средните стойности на S- и T-тревожността при тези ученици 

ще се различават статистически значимо. В зависимост от регистрираните отклонения могат да се 

планират допълнителни дейности, минимизиращи евентуалния негативен ефект от 

използване/неизползване на дигитални технологии. 

   И така, можем или не без мобилни телефони? Да! Ние доказахме, че мисията не е невъзможна! 

Хубаво е да се научим да ги използваме по предназначение. Не трябва да позволяваме те да обсебват 

ежедневието ни! По-хубаво е да изпитваме необходимост от разговор с любим човек, вместо да си 

чатим с него! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Училищен живот 

базарбблаг

Димана 
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Антиспин кампания в училище 
 

Синдромът на придобита имунна недостатъчност е третото най-тежко 

заболяване в света според поредица проучвания. Прието е първи декември да е 

денят, в който всеки от нас става съпричастен с болните от това заболяване. За 

първи път той е отбелязан през 1988 г. 

За пореден път и тази година нашето училище стана част от Световния ден за 

борба срещу СПИН. За да можем наистина да осъзнаем мащаба на болестта и да 

отбележим този ден достойно, учениците от 9
б
 клас се заеха със задачата да ни представят информация 

за това заболяване. 

С помощта на няколко интригуващи табла, поставени в коридорите на училището, те успяха да 

привлекат вниманието на всички ученици. Таблата представяха информация за СПИН, полезна за 

учители и ученици, която бе подкрепена с подходящо подбран снимков материал. „Лекторите“ от 9
б 

влязоха във всеки клас и в рамките на няколко минути прецизно представиха важна информация за 

това как да разберем, че сме заразени, как да се предпазим и какви са симптомите на СПИН. В края на 

своето посещение те раздадоха на всички червена лента, която е символ на Световния ден за борба 

срещу СПИН.  

Благодарение на тази кампания всеки от нас се почувства съпричастен с болните и получи ценна 

информация за тежкото заболяване. 

Но нека бъдем съпричастни не само на първи декември, защото за някои това заболяване е 

ежедневие, ежедневие, което никой не заслужава да има!  

Димитър 
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Рисувайки на палитрата на доброто 
 

"Помисли какво можеш ти да направиш за другите, отколкото само за себе си. Зареди се 

с енергия с някоя доброволческа дейност“. 

Шри Шри Рави Шанкар  

 

Доброволчеството не е работа, но е вътрешно усещане на пълен работен ден. Никой не те учи 

как да си доброволец, не минаваш специален курс на 

обучение, не получаваш парично възнаграждение 

всеки месец. Да си доброволец е призвание, което е 

породено от самият теб, от нуждата и желанието да 

помагаш и да се раздаваш. Всеки носи вътрешната 

магия от това да прави добро, закодирано ни е, то е 

движещата сила, която кара Земята да се върти – „Бъди 

промяната, която искаш да видиш в света!“ (Махатма 

Ганди).  

Воден от мисията да твори добро, на 1.12.2016 г. 

клуб „Добротворци“, с цялостната си дейност през 

изминалата година, спечели номинация за „Доброволческа инициатива 2016“ на Фондация „Лале“ и 

НАРД. Събитието се проведе в „Централен военен клуб“, град София. Наградите връчи лично 

президентът на Република България, уви вече бивш – Росен Плевнелиев. Заедно със солидната реч 

„Какво значи доброволец?!“, бяха връчени статуетки на първите три инициативи от общо 58.  Въпреки 

че не взехме някое от първите три призови места, получихме повече – стимул, за да продължим да се 

развиваме, равносметка, за да видим къде се намираме по пътя „Доброволчество”, идеи, за да творим 

по-усърдно и в други посоки.  

И въпреки че имаше най-разнообразни инициативи, коя от коя по-значима, според мен не всяка 

беше оценена подобаващо за нейната кауза.  Докато се равняват на едно каузата „Самотна майка“ и 

каузите „Залесяване“ (3- то място) и „Ремонт на детска площадка“ (1- во място), доброволчеството като 

висша кауза ми изглеждаше повърхностно и недооценено. Може би всеки е с различни възгледи и 

мнение кое е по-значимо, може би всеки е ориентиран в различна посока, но когато си страничен 

наблюдател и прелистваш разпечатана бланка с всички инициативи, ти несъзнателно започваш да ги 

подреждаш „1-во място, 2-ро място, 3-то място“ и ако не си достатъчно самонадеян и „супер нахакан“, 

няма да сложиш каузата си на 1-во място, не за друго, а защото оценяваш идеите и труда на другите! 

Гледаш 58 доброволчески инициативи и знаеш, знаеш, че да правиш добро е цяло изкуство и 

всеки може да бъде художник! Животът е бялото платно, на което рисуваш, а всяка една добрина, която 

правиш, е цвят от палитрата с боички, а ти – ти само нанасяш, не е необходимо да има правилни 

контури, необходимо е да има цвят! Гледаш и знаеш, че си на правилното място, там, където е изворът 

на идеите, там, където е семейство „Доброволци“, там, където се чувстваш най-значим и обгърнат от 

светлина.  

Защото доброволчеството не е работа, то е най-могъщата, нажежена до бяло магия, която 

обгръща сърцата ни не само по празници, а всяка секунда от всеки ден!        

              Али 
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Подари за една усмивка! 
 

Светът е пълен със страдащи хора. Чувствителността ни към тях може да се прояви под формата 

на благотворителност – даряване на храна, облекло, лекарства, помощ за училища, домове с болни и 

стари хора. Но милосърдието не се изчерпва само с благотворителност, то се издига и много по-високо 

от нея.  

Милосърдният човек служи на хората по различни начини: прощава, 

утешава, насърчава. Милосърдието, състраданието, загрижеността за другия се 

свързва с преодоляване на злото и утвърждаване на доброто. Там, където се 

извършват добри дела, злото отстъпва, а където злото се проявява, липсва 

хуманност и милосърдие.  

Човешкият опит показва, че отварянето на сетивата ни за човешкото 

нещастие ни прави по-силни, по-добри, по-щастливи и пълноценни личности. Да 

откриеш смисъла на живота си, като помагаш на онеправданите, е цел, към която 

всеки един от нас трябва да се стреми, защото любовта към хората ще ни 

предпази от социалните пороци – егоизмът, лицемерието и агресията.  

Клуб „Добротворци“ участва в много кампании и благотворителни 

мероприятия за интегриране на ученици от ромски произход и подпомагане на 

социално слаби семейства.  

През месец август семейство от Англия изпрати дрехи и обувки, които да бъдат раздадени на 

семействата от ромския квартал.  

На 02.12.2016 г. Тара, Адам и Таня гостуваха в град Вършец, за да дарят коледни подаръци на 

социално слаби семейства. Англичаните посетиха ромския квартал, където подариха 130 коледни 

чорапчета за деца от 1 до 3 години. Бяха посрещнати с усмивки, така бяха и изпратени. След това ги 

очакваше концерт в Актовата зала на СУ „Иван Вазов“. Бяха изненадани и удовлетворени от спектакъла, 

изнесен специално за тях. В концерта се включиха различните състави към СУ „Иван Вазов“: духов 

оркестър „Дефилир“, народни и мажоретни състави и момичетата от група JOY.  

Клуб „Добротворци“ получи специални подаръци за добре свършената работа.  

Благодарим на Тара, Адам и Таня за това, че ни се довериха.  

Ивелина 
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Да попитаме Ивелина 
 

Гордост за нашето училище е победата на Ивелина Петрова в 

инициативата „Мисията доброволец – (не) възможна“ по случай международния 

ден на доброволчеството, който се чества в цял свят на 5 декември. Нашето 

момиче беше наградено от министъра на младежта и спорта Красен Кралев. 

 По този повод зададох на Ивелина въпроси за мислите и емоциите, които 

я вълнуват, и как се чувства като победителка. 

 

- Коя беше първата ви доброволческа дейност? 

- Клуб „Добротворци” е създаден по инициатива на 4 ученички от 9-12 

клас. Случи се след провеждането на ежегодния семинар „Превенция на ранните 

бракове”, който организирахме в Общинския съвет на децата.  Момичетата от ромски произход сами 

изявиха желание да си направим клуб, в който да не се притесняват да споделят проблемите си. В 

момента клубът ни наброява 24 момичета, желаещи да го посещават и участват в дейностите. 

 

- Коя е най-запомнящата се доброволческа инициатива?  

- Адам и Таня от „Коледа за България” на 02.12.2016 г. Доверявайки ни се, те осигуриха коледни 

подаръци за сираци и деца от социално слаби семейства в училището и квартал „Изток”.  

 

- Какви чувства предизвика у теб новината, че печелиш, и какво те вълнуваше по време 

на награждаването? 

- След като ме уведомиха, че печеля първото място, се почувствах горда от самата себе си и от 

това, което правя за околните. Също така съм благодарна на всички мои приятели, които гласуваха за 

мен! Призванието, което получих, е наистина важно за мен, защото доброволчеството е вратата към по-

добър и светъл живот. По време на награждаването ми най-силно бях впечатлена от срещата с господин 

Красен Кралев. Той е един весел човек, с чувство за хумор, който успешно може да те предразположи 

към непринуден разговор и така да не се усещаш притеснен от официалната обстановка. 

 

- Как смяташ да продължиш работата си като добротворец?  

- Смятам да продължа да организирам и участвам в дейностите на клуб „Добротворци”. Имаме 

срещи всеки четвъртък, планираме инициативите си и работим като един много сплотен екип. Вярвам, 

че ние сме наистина значими за нашето малко провинциално градче. Защото добрината и 

съпричастността са заложени във всеки от нас! 

Лора 
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А защо да не се включа? 
 

„Тези, които съзерцават красотата на земята, намират запаси от сила, които ще издържат, докато 

трае животът. Има нещо безкрайно изцерително в повтарящите се рефрени на природата – 

увереността, че зората идва след нощта, а пролетта след зимата.“ 

Рейчъл Карсън 

 

Когато стоиш по средата на бяло поле и единственото, 

което виждаш, са белите снежинки, танцуващи във въздуха, 

несъзнателно притаяваш дъх от приказната картина, която 

съзерцаваш. 

Гледаш… и обичаш. Обичаш природата… във всеки 

един сезон. От мразовитата, но чисто бяла зима, та чак до 

горещото лято, съживяващо с бесен ритъм тялото и душата 

ти. 

Гледаш… и 

обичаш. Обичаш 

родното си място… във всеки един сезон. От тегленето на 

шейна по стръмните склонове, до летните пикници под 

дебелата сянка на някой вековен дъб. 

„Опознай родината си, за да я обикнеш“. Доста често 

чуваме този цитат по новините, четем го в социалните 

мрежи, набива ни се на очи по билбордите, но малцина 

знаем, че принадлежи на знаменит българин – Алеко 

Константинов. 

Но замислете се – кога започваме да обичаме 

природата и родното си място? Кога започваме да ги 

оценяваме? Още от деца учим стихотворенията „Аз съм 

българче“, „Хубава си татковино“, „Хубава си моя горо“… И 

любовта се заражда още в семейството, когато всяко едно 

природно кътче в родния край е семеен спомен, е любов. 

За да насърчи и задълбочи тази любов, е създаден 

клуб „Млад 

краевед“ в 

нашето училище, ръководен от г-жа Ваня Страхилова – 

учител по история и география. В клуба са включени млади 

ентусиасти на възраст 12-14 години, готови с всички сили 

да разровят богатото, но позабравено минало на нашето 

малко градче.   

Да тръгнат по вековните отъпкани пътеки от римско 

време, които още шепнат за стъпките на воини, бродили 

по тях. Да се потопят дълбоко в земите, в чиито недра са 

скрити съкровища и изумителни творения на отминали 
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епохи. Земя на култури и цивилизации, оставили спомени за 

хилядолетия човешка история, преминала през ситото на 

възходи и падения и достигнала до наши дни чак от зората 

на времето. Готови са да се върнат назад, по времето на д-р 

Дамян Иванов, и да се впуснат в дебрите на нашия известен 

боров парк. 

Чрез клуб „Млад краевед“ нашите вазовци ще ни 

покажат Вършец и околностите такива, каквито не 

подозираме, че са, и такива, каквито ги познаваме и 

обичаме. Защото, когато обичаш родното си място повече 

отколкото го показваш, търсиш начин да се слееш с него, да станете едно цяло, да създадете неразривна 

връзка, която да предадеш на своите деца, а те на техните и така да създадеш цяла армия от родолюбци. 

Али 
 

Фотограф: Марина Горанова 
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