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Когато е имало динозаври... или просто преди 30 години 
 

Стана ми интересно каква ученичка е била майка ми. Поразпитах я за оценките й и тя 
гордо заяви, че е имала само шестици. Е, тук-там се е мяркала някоя петица, но само по физическо 
възпитание. Да! И аз така си помислих...  Направих се, че й вярвам.  

Един ден намерих бележник, който на външен вид по-скоро приличаше на личен дневник – 
беше много странен, различен, кафяв. Разгледах го и видях, че наистина е имала само добри 
оценки.  

След това видях, че е от 3-ти клас. Показах й го и тя ми каза, че тогава е 
била „чавдарче”. Какво е това? Цвете? Обясни ми, че тогава освен „чавдарчета” 
е имало и „пионери”, и „комсомолци”. Стана ми интересно как можеш да се 
добереш до най-висшето наименование. Каза,  че това е било според 
класовете. Попитах я дали е било готино, когато е била „комсомолка”, да 
върви наперено и всички да казват, че е една от най-големите в училището. 
Оказа се, че това как те наричат, никой не го е 
интересувало и че тя е била само „чавдарче”.  

Следващият въпрос, който ме човъркаше отвътре, 
беше малко смешен, но все пак попитах. Ако се чудите 
какъв е, веднага ще Ви кажа... Споко! Питах се, ако някой 
висок 1.50 се представи за „комсомолец” дали ще му 

повярват. Тя каза, че тогава „чавдарчетата” са носели сини връзки, 
„пионерчетата” червени, а „комсомолците” са захвърляли скучните връзки и 
са носили значки.  

Мама си спомни, че тогава е имало тетрадка, в която „дежурният по 
хигиената“ е отбелязвал дали всеки е с добра лична хигиена като например 
– чисти обувки, чисти нокти, носна кърпа в джоба и други такива чудатости. Всичко ми е странно, 
но така е било.  

Като заговорихме за училище, аз трябва да спирам да пиша, че майка ми се сети, 
че не е виждала бележника ми от близо месец...  

Христофър 
 
 
 
 

СПЕДНО СЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ 

Училищен е-вестник 
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Моето училище 
 

Уча в едно огромно училище. Не стига, че сградите ни са две 
заради всички тези 600 ученици, които учим в тях, но да ни видите 
и игрището! Масивно. Голямо. Това са точните думи… най-
правилните. Волейбол, баскетбол, тенис на корт, футбол можете да 
поиграете, стига да имате желание. Но това е отвън, сега да го 
разгледаме и отвътре. 

Влизам във фоайето и пред мен си 
„стоят” витражите – такива, каквито си ги 
знам – цветни и интригуващи. Залепени са 

всякакви плакати и постери, направени от нас за различни празници и 
събития. Следва първият етаж с компютърен кабинет и друг – по химия и 
ООС. Над първия етаж е вторият, ха-ха. Отново с класни стаи и кабинети – 
имаме си и по география, по музика и по физика – нови и оборудвани, 
както подобава за един интересен и интригуващ час. На третия етаж са 
мултимедиите. От общо осем класни стаи в четири има такава техника. Тук 
е и кабинетът по биология и още една компютърна зала. 

Това, което сега е таван и в което се съхраняват всички 
стари документи на училището, е било стрелбище. Яко, а?  
Друго интересно за всички ученици е … Позволявам си да 
говоря от името на всички, защото съм сигурна в това, че на 
всеки един от нас му е било забавно и любопитно точно това – 
да разгледаме хранилищата по химия, биология и физика. 

Сега слизам към 
„долното училище”, пардон, 

Корпус 2, защото часът е 16:30, а племенницата ми приключва 
занималня. Остави това, че ходи на училище, пък и ще държат 
детето до толкова късно, за да му помогнат с домашните и 
уроците за следващия ден, да научи още неща и да си поиграе 
след това… Шегувам се, това е страхотно. И аз, когато бях по-
малка, обожавах занималнята. Ако при нас всичко е оборудвано, 
обновено и направено като за „големи”, то при малките всичко е 
красиво. Рисунки, стелажи с весели числа и букви, хербарии в класните стаи и какво ли още не. 

Ето това е моето училище. Тук аз всеки ден преоткривам себе 
си, тук аз научавам все нови и полезни неща, които ще ми помогнат в 
бъдеще за моето развитие, тук аз с усмивка гледам множеството 
награди на предишните ученици, изложени на витрините, защото 
знам, че след време други ще гледат моите… нашите. 

Рени 
 

 

НАСРОЯЩЕ 
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Нашето училище днес 
 

Днес нашето училище може без съмнение да бъде 
определено като едно от най-добрите в страната. В него се обучават 
около шестстотин ученици от първи до дванадесети клас, които са 
разпределени в двадесет и девет паралелки.  

Учениците се обучават в два корпуса. В Корпус 2 са децата от 
1 до 5 клас, а в Корпус 1 – от 6 до 12 клас. И двете сгради са модерно 
пригодени за максимално добри условия на обучение. На входа на 
Корпус 2 е поставена специализирана рамка за движение на деца 
инвалиди. И в двете бази има модерно ремонтирани спортни 

площадки за баскетбол, футбол, волейбол, тенис на корт, лека 
атлетика и фитнес. Всички класни стаи са чисти и приветливи. 
Някои разполагат с мултимедии, а една от тях дори и с 
интерактивна дъска.  

Отвън училището ни е заобиколено от красиви, естетически 
оформени и подредени кътчета за отдих, тревни площи, храсти и 
дървета. 

Училището ни разполага и с модерна актова зала. По време на учебни занятия тя служи за 
физкултурен салон, а когато предстои важно събитие, събира ученици и учители. Изключително 
уютна и функционална, тя е една от новостите в училището, която се харесва най-много от 
всички. 

След успешно завършване на седми клас учениците продължават обучението си в един от 
двата профила – „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на английски език или 
„Природоматематически“ с интензивно изучаване на информационни технологии. През 
бъдещата учебна година учениците ще могат да изберат и друг вид обучение, което досега не е 
предлагано в нашето училище – професия „Техник озеленител“, специалност „Парково 
строителство и озеленяване“. Очаква се благодарение на обучението много от учениците в 
бъдеще да придобият една сигурна и интересна професия.   

Не малко са постиженията ни и в редица ученически научни форуми. С 
търпеливата помощ на учителите по всички предмети ние придобиваме 
знания и се чувстваме достатъчно уверени да ги покажем на общински и 
областни състезания. Друг шанс за изява са и различните проекти.  

Освен научни „върхове“ имаме и спортни успехи – на отборите по 
баскетбол, волейбол и тенис на маса.  

Част от постиженията на нашето училище е и работата на учителите с 
деца със специални образователни потребности. По тази начин целим 
приобщаването на тези деца в ученическата общност и изграждането у самите 
тях на усещане, че са пълноценни за обществото. 

Нашето училище може да се похвали и с училищен психолог, който помага на учениците да 
преодолеят своите проблеми и да постигнат вътрешно равновесие. Срещите с психолога са 
полезни не само за проблемни деца, но и за всички ученици, които по каквато и да е причина се 
нуждаят от морална подкрепа или просто имат въпроси. 

Последната новост, гарантираща „физическото ни оцеляване“, е наличието на лицензирана 
охрана.             

Димитър 
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Какво харесвам в училище? А какво не? 
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Народни танци 
Танцов състав “Северняче” e създаден през 2001 г. от 
хореографа Невена Стоянова и се състои от три възрастови 
групи.  Момичетата участват в концертни изяви не само в 
община Вършец, в други градове, но и в чужбина. За девойките 
това не са просто танци, а и начин на живот, чрез който 
изразяват истинската си същност! 

  

Театърът 
Първата театрална постановка „Милионерът“ през 2010 г., 
режисирана от Борислав Борисов и Цветана Горкиева, печели 
много почитатели за ученическия театър към СУ „Иван Вазов“. 
Следват множество спектакли на театралната трупа, 
завладяващи публиката в много градове – „Между два стола“, 
„Няма да платим“, „Най-сладкото чувство“, „Доктор по 
философия“, „Любовен елексир“, „Шекспир – събрани 
съчинения“… Да, театърът е наистина най-старото сценично 
изкуство. Още в 
Античността древните 

гърци са се забавлявали по този интелектуален начин. 
Комедия, трагедия, сатира... Театралните жанрове са 
много... Съвременният театър е нещо съвсем различно, 
безбройни са поколенията актриси и актьори, които 
обичаме и си спомняме. Такива са и нашите ентусиасти 
от училището, които продължават да се трудят усърдно. 
 

Група “JOY” 
Най-нематериалното богатство, което изразява душата 
на един човек и може да достигне до милиони други, е 
песента. Вокална група към СУ „Иван Вазов“ достига до 
нашите сърца блaгодарение на г-н Камен Пунчев, който 
влага цялата си енергия да бъде „чуто“ нашето 
училище. Всичко 
започва през 2009 
г. Още в началото 
нашите надарени 

ученици завладяват с гласовете си много сцени, на които 
не остават ненаградени! Техните изпълнения достигат и  
чужбина, където момичетата омагьосват публиката със 
своите песни. 
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Духов оркестър 

Чували сме ги – на празнични прояви и на редовните им 
концерти. Те са част не просто от културния живот, а изобщо 
от живота на нашия град. С тяхната музика чуваме красотата 
и усещаме празника в непосредствената ни среда и в 
обичайния ход на нашето ежедневие. Любовта към 
изкуството музика започва през 2009 г., когато нашият 
диригент Димитър 
Пехов създаде оркестър 
“Дефилир”. Учениците 

имат поле за изява в цяла България, но музиката 
прескочи международните граници, стигна до сърцата на 
много народи (французи, унгарци, македонци… ), а 
техните аплодисменти кънтят и до днес. От 2016 г. 
духовият оркестър е с нов диригент Николай Пеев, който 
продължава със същия ентусиазъм делото на баща си! 
 

 
 
Мажоретен състав 
Съставът е създаден през 2008 г. с ръководител Н. 
Стоянова, има три възрастови групи. Момичетата са 
покорили много сцени в България и чужбина заедно с 
духовия оркестър. Танците им са с красива и оригинална 
хореография, създават ведро настроение и предизвикват 
у зрителите възхищение! 

Лора 
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През погледа на директора 
 
Здравейте, г-жо Ангелова! Тъй като предстоящият брой на нашия вестник е посветен на 

настоящето и бъдещето на нашето училище, бихме искали да Ви помолим да споделите с нас и 
нашите читатели Вашата представа за визията на СУ „Иван Вазов“ през следващите години. 

 
Първият ми въпрос е свързан с традициите на нашето 

училище. Кои са нещата, които непременно искате да 
запазите, от тези, които сме наследили от предишните 
директори, учители, ученици и защо точно тях? 

В годините нашето училище се е утвърдило като място, в 
което децата на общината могат да получат високо по качество 
образование, което покрива стандартите за качествено 
образование не само в България.  

 
Кои според  Вас са най-силните ни страни като училище? 
Нашите възпитаници блестящо се представят на международни 

състезания, конкурси и изпити, и все по-често те успешно полагат 
приемните изпити за обучение в чужди университети. 

Силната ни страна е добрият учителски екип, който при желание 
от учениците успешно ги подготвя за бъдеща реализация в живота. 

 
А слабите? 
Слаба страна е комуникацията ни с родителите. Но това е 

двустранен процес. Родителите омаловажават училищния живот, 
поведението и подготовката на децата им в училище. Ако успеем да ги 
мотивираме и привлечем в училищната общност и заедно да градим 

уменията и бъдещето на децата – това би било огромен успех за всички. 
 
Ако имахте „вълшебна пръчица”, какво бихте променили веднага? 
„Вълшебна пръчица“? Бих променила веднага отношението на обществото към учителите 

и образованието като цяло. 
 
Как бихте искали да видите училището ни след 5 

години? 
След 5 години бих искала да съградим заедно едно 

модерно българско училище – уютно, с модерни технологии 
и спокойни ученици и учители. 
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А кои са реалните неща, които мислите, че можем да 
направим, за да бъде училището ни още по-привлекателно? 

В момента подготвяме иновативен план за развитие. 
Това включва свързване на учители, ученици и родители в единна 
система, която ще даде възможност за бърза и разностранна 
комуникация. Ще може чрез електронна платформа учителите 
да публикуват урочните задания и материали, учениците да 
работят по проектните задачи, родителите да получават 
своевременна информация за работата на своите деца. Освен 
това с общи усилия на учители, ученици и родители ще подобрим вътрешната среда на 
училището, като използваме палети и други екологични материали. Дизайнери ще бъдете Вие, 
учениците, като ще реализираме най-добрите проектни предложения. 

 
Какви промени предстоят за нашето училище? 
 Ще направим площадки за външен фитнес. Имаме още 

добри идеи, но нашата цел е да решим и направим заедно 
нашето училище привлекателно за всички ни. 

 
Кой според Вас е най-важният урок, който научихте 

като директор? 
Като директор научих, че за да има успех, всяко 

начинание се нуждае от упорития и мотивиран труд и 
подкрепа на цялата общност – родители, ученици, учители. 

 
А кой е урокът, който никога не бихте преподали? 
Не бих искала да преподавам урока на безличното оцеляване. Аз съм борбен, позитивен 

човек, вярвам в доброто и съм убедена, че можем и ще сме в редиците на най-добрите! 
 
Благодаря Ви за отделеното време и за възможността, която ни дадохте да създаваме 

този вестник! 
Ивa 
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Иновативни училища 

 В тълковния речник „иновация” означава 
нововъведение, т.е употреба на нови идеи, процеси 
и други. Друг превод от латински е „по посока на 
движението.” Сега ще опиша едно училище, което 
се движи по посока на движението. 
 Няма черни дъски, няма бели дъски, нито 
пък тебешири, маркери… няма и учебници. Имаш 
таблет. Чрез него учиш, свързваш се директно с 
друго училище и обменяте информация… по време 
на час. Успал си се? Болен си или по някаква друга 

причина пропускаш учебен ден? Няма проблем – отваряш специалната група на класа за дадения 
час във фейсбук или блога на дадения учител и 
следиш урока. Удобно, нали? 
 Не! Това не е бъдещето след 10-20 години. 
Това е реалността в Норвегия. И на нас са ни пускали 
уроци чрез интерактивни дъски, и нас са ни водили 
на открити уроци извън училището, но я си 
представете това да е ежедневие. Няма ги тежките 
раници, обемните уроци и многото информация, 
която с мъка се опитваме да запомним,  а после 
забравяме освен излишното и същественото.  

 За да добия по-ясна представа за този проект, се допитах до 
г-н Панов, психолог в нашето училище. Ето и какво научих: чрез 
така нареченото „Проектно-базирано обучение” учениците ще 
бъдат поставени в центъра на процеса като активни участници, 
които добиват нов опит и познание и ги прилагат в практически 
ситуации. Учителите ще бъдат в ролята на ментори, които създават 
подходяща учебна среда за интересна и творческа работа на 
учениците, като използват нови методи на обучение. Според г-н 
Панов целта не е толкова да се избере и разшири един проблем, а 
учениците да разберат колкото се може повече за неговите 

акценти в реалния живот. Важно 
преимущество, в сравнение с 
традиционното обучение, е, че вербалната 
активност при него не е доминираща, по-
скоро се акцентира на „учене чрез 
действия”. Излиза се извън рамката и се 
разглеждат проблемите от всекидневието. 
  

БЪДЕЩЕ 
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Проектът за иновативно обучение в СУ „Иван Вазов”е разработен за три години напред, 
 считано от следващата учебна 2017/2018 година. На въпроса дали ще има успех това ново 
начинание, г-н Панов отговори, че силно се надява всичко да бъде наред със започването и 
прилагането на тази „иновация”. 
 

Рени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


