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Най-добрите из сред най-добритe 
„Скромността краси човека“. Дали? Дори и така да е, няма как да се 

сдържа да не се похваля! Ние (участниците в училищния е-вестник „Ние за…“) 
заехме първото място в Петия национален ученически журналистически 
конкурс „Григор Попов”.  

Страхотни сме, човече! Уау! Великани! Имам и още 
една страхотна новина. Излезе „Бързи и яростни 8”, ама 
имам и една още по-страхотна. Тук има малко 
самопохвала, ама нищо де. Трябва си понякога, ха-ха! Аз, 
Христофър, си осигурих третото място в същия този 
конкурс, а Димана е даже с още по-престижна награда. Тя зае второ 

място. Чак ме е малко яд, само мъничко!  
Най-важна обаче е общата награда. Ако Али не беше толкова енергична? Та тя открива 

правописните ни грешки по-бързо от компютър. Ако не бяха Лори и Митко, които поднасят 
всичко така добре? Ако не беше Габи? Кой щеше да ни форматира текстовете? Ако не беше 

Рени? Тя подхожда с чувство за хумор във всяка своя творба. Получава й се! Много добре даже! 
Ако не беше Димина? Нейните стихотворения вече 

спокойно могат да се наредят до тези на известните. 
Пепи и Таня вършат страхотна работа. Те са нашите „уши 

и очи” за мнението на другите. Благодарение на 
прекрасните им интервюта ние разбираме какво мислят 
другите ученици, което е в наш плюс. Ами Ивка и Ивка? 

Те са като папараци! Винаги навсякъде. И направо ще се 
избият. Като госпожите попитат коя ще вземе дадена тема, те започват да викат: 
„Аз! Аз! На мен я дайте!”. Ами ако не беше Диманка? На нея всяка тема й пасва 

перфектно. Истински талант! Е, естествено и г-жа Рени Спасова, и г-жа Венета Максимова имат 
мнооого голяма заслуга за тази награда. Те са нашите спасители! Оправят всичко с лекота! 

         Христофър 

СЕБЕ СИ 

Училищен е-вестник 
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Магията на книгите 

 В днешно време всички сме се вкопчили постоянно в телефоните си. За някои деца 
четенето е истинско мъчение. Но има и изключения – нашите талантливи сладури от 2-ри б 
клас.     

Второкласниците  участваха активно в щафета за любители на 
четенето, организирана от община Вършец. Децата споделиха, че е 
било много вълнуващо и интересно и ни разказаха какви са били 
правилата. Според тях най-интересната част от забавната инициатива 
е била размяната на книги, защото научили нови неща от приказките, 
скрити между кориците на книгите.  

Личен пример дадоха мама и тати, които не само дариха 
книгите, но превърнаха четенето в забавление, като и те взеха участие в маратона. 

Феята, която поведе малчуганите в приказното царство на четенето, е  госпожа Емилия 
Цанкова и заедно с нея децата мечтаят да продължат това вълшебно пътешествие, като се 
надяват към тях да се присъединят още ентусиасти. 

 Таня-Мари   

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ 
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Пътуването разширява мирогледа 
На 21 февруари, 7-ми час си мислех, че съм тръгнал на театър в актовата зала, а ме 

посрещна изненада – защита на проект.   
 Това е интердисциплинарен проект, който обединява английски език, информационни 

технологии и география и икономика, като английският е водещ предмет.  
„Представлението“ на 9 б клас започна с прекрасното изпълнение от Галя на песента „A 

little party never killed nobody“.  
Участниците в проекта бяха разделени  на 3 

екипа предварително. Всеки от екипите е работил 
върху една от следните теми:  

 Най-екстремните места; 
 Най-посещаваните места; 
 Най-малко известните места … 

И всичко това в Европа.  
На сцената излязоха няколко момичета, 

които имитираха среща в заведение, като разказваха за най-екстремните места в Европа. 
Увлекателният им разказ ни накара да пожелаем да спим в хамаци на екзотични места, 

да преживеем рафтинг по река Тара, да вечеряме във 
въздуха в Белгия, да спре дъха ни романтична среща в 
балон под звездите или в асансьор във висините. 

Втората група – момчета преобразени като 
джентълмени-бизнесмени на борда на самолет, 
представи преживяванията си в Рим, Барселона, Прага, 
Будапеща, Лисабон – най-посещаваните места в Европа. 
Чаровната стюардеса ги заплени с разказа си за Града на 
любовта – Париж. 

Третият екип „изигра“ едно уморено от сивото ежедневие семейство, търсещо място за 
почивка в най-малко известните места в Европа. 
Туроператорите им предложиха посещения в 
Халщат, езерото Блед, Колмар, Фрайбург, 
Байбъри и Рейне. 

За да ни върнат обратно на родна земя, 
участниците в защитата на проекта бяха решили 
той да завърши емоционално с българската 
песен „Облаче ле бяло“, изпълнена от Галя. 

Петър 
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Национално състезание по физика 2017-та година 
Физиката не била за всеки. Да, абсолютно съм съгласна. Но дали сме се замисляли, че тя 

присъства постоянно в живота ни. Дори бих казала, че ако нямаме елементарни познания, ще си 
живеем на тъмно. Нали сменяването на крушка също е свързано с физика? Прав ток, променлив ток, 
законите на Нютон, Ом, Галилей… Ооо, стана много сложно.   

Но… физиката не е само непонятните закони, дългите задачи и сложните 
формули. 

Може да не ни се вярва, но и тя си има своите забавни страни. Не се крие 
само в научните книги или в сложните уреди. Всеки един опит, описан в учебниците 
ни по физика, може да бъде направен по забавен начин. Например с приборите за 
готвене, които използват нашите баби и майки – черпак, лъжичка, паничка. Може 
дори да използваме картоф, молив, кибритени клечки, гвоздеи и други неща, които 
срещаме постоянно в ежедневието си. Бууум! Ето и новият Пиер Кюри, а до него и 
Мария Кюри.  

Свръхтрудните и неразбираеми за повечето от нас  задачи са вид развлечение 
и хоби за по-малки и по-големи любители на физиката. Странно, нали? И аз съм 
изненадана как може да си релаксираш, решавайки задачи? 

За участниците в Националното състезание по физика 2017, на което нашето 
училище бе домакин, задачите са като детска игра – прости и лесни. Учудвам се как 
може с лекота да се решават такива задачи. Та аз дори не мога правилно да изпиша 
символите във формулите, а да не говорим за решаване на задача по физика. Абсурд!  

Повече от 300 деца от цяла България на различна възраст доказаха, че това не е 
чак толкова трудно.  

На 10-ти март се събрахме в читалището на града, където ние, учениците от СУ 
„Иван Вазов“, посрещнахме нашите гости. Инженер Иван Лазаров – кмет на община 
Вършец, Емилия Григорова – главен експерт в МОН и госпожа Ани Ангелова – 
директор на СУ „Иван Вазов“ приветстваха участниците с „Добре дошли!“ и им 
пожелаха успех. Чаровните малки мажоретки 

изиграха танц, с който събраха овациите на публиката, а момчетата от 
духов оркестър „Дефилир“ ни  грабнаха със своите изпълнения. 
Песента „Детска планета“, изпълнена от Галя Георгиева, развълнува 
всички присъстващи. Гостите се насладиха и на музикалната пиеса 
„Хоп-троп“, която представиха големите мажоретки.  

На другия ден се проведе състезанието. Пот, задачи и физични 
формули…  

За разтоварване след четиричасовото решаване на задачи 
участниците посетиха Клисурския манастир, където се полюбуваха на невероятната природа. 

В последния ден от престоя си в нашия красив град най-достойно представилите се в 
състезанието получиха награди. 

 Пожелаваме на всички участници още много покорени върхове в необятния свят на физиката! 

   Димана 
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Дари добро 
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!  

Джон Уесли 

 
Човек без дом е като дърво без корени. Домът и семейството са най-важните опори за един 

човек. Домът ни дава сигурност, семейството – подкрепа. Домът ни дава топлина в студените дни, а 
семейството стопля сърцата ни с обич. 

А какво е да растеш без дом и да нямаш 
семейство? Да си скитник, спящ по улиците и хранещ се 
от кофите? Или дете, изоставено в дом без грижи и 
любов от родителите? Жестоко е! А хиляди човешки 
души имат този начин на живот. Но нека ние помогнем 
на няколко от тях. 

Добрината не може да бъде оценена нито 
качествено, нито количествено... доброто само по себе 
си е неизмеримо... безценно! Давай на хората повече, 
отколкото очакват! Уроците на живота са тежки, понякога 
прекалено жестоки, но могат да ни направят по-силни, 
по-мъдри и по-целенасочени... не трябва да губим вяра в 
доброто независимо от всичко – „Човечеството е океан, 

ако няколко капки от него са мръсни, те не правят целия океан мръсен.” (Махатма Ганди). Който каже, 
че е сторил някому добро, то той заслужава похвала. Ако някой сподели, че му е сторено добро, 
„виновният“ за неговото щастие е достоен за подражание. 

Нека ние подадем ръка на едно семейство... 
На 22.03.2017 г. в актовата зала в нашето училище се 

проведе благотворителна среща по инициатива на 
училищния психолог – Мариета Дионисиева. 

Малките шестокласници с класен ръководител 
Емилия Маринова и възпитател – Петя Цветкова ни 
вдъхновиха с думите си на темите „Милосърдието“ и 
„Доброто“, като искаха да ни покажат как да бъдем по-
добри и по-съпричастни не само по празниците. 

Кампанията носи името „Дари добро“. Тя е в 
подкрепа на самотен баща от с. Зверино, област Мездра, 
който сам отглежда деветте си деца. 

Румен Томов от близо две години се грижи сам за 
тях, след като майката ги напуска. 

Докато един ден социалните му отнемат три от децата, защото нямал нормални условия, в които 
да ги отглежда.  
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Идеята на цялото дарение е нов дом и връщането на децата отново при баща им. Ние не сме в 
състояние да направим всичко това, но можем да се 
включим. 

За да подкрепи инициативата и да даде своя личен 
жест на благородство и милосърдие, присъстваше кметът на 
община Вършец – инж. Иван Лазаров. 

По време на събитието в залата бе поставена урна, в 
която всеки, който имаше желание и беше съпричастен към 
каузата, можеше да „дари своето добро“. 

Нашето участие беше отразено в Нова телевизия, 
предаването „Ничия земя“ с водеща Даниела Тренчева. 

Благодарение на цялата кампания, малка част от 
която сме и ние, отчаяният баща и страдащите деца ще се 
сдобият с нов ключ, нов дом и нови надежди за цялото семейство. 

Нужна е само душа, способна да състрадава, нужен е само жест на доброжелателство! Нека се 
стремим към доброто! Нека поне за миг забравим своето благополучие и да направим нещо, 
ръководени от любовта си към ближния! Да спасим света от користолюбието! Нужна е само душа – 
духовно богатата... 

Ива 
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Празник на буквите 
  Март, 2007 година. Вълнуващ ден за нас, тогавашните първокласници. Носейки гордо 

буквичките на главите си, ние за пореден път бърборехме стихотворенията, които сме научили. 
Радост, притеснение, усмивки – преплетени в едно. Горди сме с това, че вече сме грамотни! 
Малко тъжни, защото се разделяме със своето първо другарче – пъстрото букварче. И ни хваща 
за ръчица читанка-бърборанка, а след нея книжки, книжки, книжки...  

Сякаш беше вчера… 
  Март, 2017 година. Върнахме се в детските си 

спомени благодарение на чаровните първокласници от 
1-ви А и Б клас от нашето училище. Празникът на 
буквите е най-хубавият. Той е уникален, изпълнен с 
позитивизъм и щастливи детски личица. С помощта на 
госпожа Петя Сълкова и госпожа Милена Георгиева 
класните стаи оживяха от стиховете, песните и танците 
на малките ученици, които с гордост показаха на своите 

родители, баби и дядовци, че „Ние вече сме грамотни!“. 
Присъстващите забравиха делничната сивота и с удоволствие се вълнуваха за успехите на 
своите деца. Стаите на първолачетата се изпълниха с нетърпеливи деца и гости. Гост на 
тържествата бе и госпожа Ани Ангелова – директор на СУ „Иван Вазов“.  

  Децата влязоха в ролите на приказните герои 
Мечо и Буратино, които отказваха да се научат сами да 

четат своите приказки.  
  Добрата фея 

и нейните другарчета 
помогнаха на Мечо 
да разбере колко е 
хубаво да знаеш 
буквите. Те го 
спасиха от злия цар 
Мързелан, който искаше да го отведе в страната на 
тъмнината и незнанието Мързеландия. Научиха го, че не е 

никак лесно, но когато вложиш усилия, всичко си струва и се постига.     
  Говорещият щурец и феята на буквите, които притежаваха вълшебен ключ, успяха да 

покажат на Буратино, че да си неграмотен е срамно, а да се научиш да пишеш и четеш – 
интересно.  

  Всички бяха щастливи, че помогнаха на своите приятели Мечо и Буратино да разберат, 
че без наука няма сполука. Децата ни показаха, че имат желание без страх и с много упоритост 
да вървят по пътя към необятния свят на знанието, водени за ръка от малките буквички.  
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За положените усилия всеки първокласник получи 
грамота от класния ръководител и книжка, подарък от 
госпожа Ангелова. И понеже не може празник без торта, 
малките ученици се насладиха голяма красива торта – 
книга.  

  Госпожа Ангелова пожела на малчуганите да 
дерзаят смело по пътя на учението и да имат повече 
моменти на гордост за всички! 

        
 

Александра, Димана и Ива 
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Озеленяване 
По проект „Твоят час“ в нашето училище са 

сформирани два клуба „Малки озеленители“ от 
петокласници с ръководител Таня Славомирова и „Млад 
озеленител“ от ученици в горен курс с ръководител Росица 
Стаева.  

В продължение на много съботи децата от 5-ти клас 
усърдно подготвят двора на Корпус 2. Въоръжени с 
„оръдия на труда“ и теоретични знания за видовете почви, 
техники и материали за озеленяване, болести и вредители 
по растенията, видове цветя, условия за отглеждането им, 
аранжиране на градини, децата се почувстваха готови да създадат красота в заобикалящата ги 

среда.  
Малките озеленители подготвят и табла със 

своите любими стайни цветя. И след това започват 
засаждането на семена и луковици. Непрекъснатите 
грижи за растенията в класните стаи и в двора правят 
учениците по-отговорни и ги учат да работят в екип. 

На 22-ри април бе и тяхната представителна 
извява, посветена на „Международния ден на Земята“. 
Част от празника бяха децата, техните родители и 
учителите, съпричастни към опазването на околната 
среда.  

За зеленото вълшебство, което прегръща сградата 
на Корпус 1, се грижат учениците от клуб „Млад 
озеленител“. Благодарение на техния ентусиазъм дворът 
се превръща във феерия от цветове и аромати – 
магнолии, пауловния, гинко билоба и розови храсти. 
Слънчевият часовник е „облечен“ в нови и ярки цветове 
от теменужки и здравец. 

Малки късчета от природата са част и от класните 
стаи и коридорите, от саксиите се усмихват закачливо 
сакъзчета и мушкато. 

Предстои обновяване на големите цветарници на 
входа на училището, които да придадат по-празничен облик в навечерието на 24-ти май. 

     Лора 
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През погледа на обектива 
Да фотографираш - това е да затаиш дъх, когато нашите способности действат 

съвместно пред изплъзващата се реалност. Тогава улавянето на изображенията става 
голяма физическа и интелектуална радост. 

                                                                                                                              Анри Картие-Бресон 
      Светът, в който живеем, е един, но толкова различен за всички 
нас… За някои той изглежда мрачен, студен, пълен с опасности, 
нещастни случаи, престъпления, бедност и мизерия. Те са 
убедени, че хората са зли, безчувствени и използвачи. Други пък 
виждат света като приветливо и безопасно място, доверяват се на 
течението на живота и навсякъде срещат приятелски настроени 
хора, готови да подадат ръка. Ако вземем дори двама души, 

които живеят в една къща при сходни обстоятелства и имат еднакви доходи – те също виждат 
света по много различен начин.  
        Група млади фотографи от СУ „Иван Вазов“ с ръководител Петя Цветкова рeшиха да ни 
запознаят със своя поглед за света, като създадоха клуба „Аз фотографът“. В него вземат 
участие ученици от 6-ти клас, готови да уловят в кадър дори неуловимото. Целта на клуба е 
учениците да изработват снимки, видеоклипове и табла по зададени им теми. Освен това 
младежите имат за цел да отправят поглед към действителността, 
тръпката да запечатат интересен и вълнуващ момент и амбицията да 
покажат красотата, която другите не забелязват. Запечатват емоции от 
битието на връстниците и семейството си. Младите фотографи работят 
екипно, като се учат да бъдат единни и сплотени. Изграждат умения за 
обработка на изображения с подходящи компютърни програми.  

Постижение за шестокласниците е организираната изложба, на 
която представиха изображения по дадена тема. Родителите споделиха 
радостта на своите деца от добре свършената работа, като присъстваха 
на изложбата.  

Ивелина 
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Нашите шампиони 

 
Какво е да си шампион? Привилегия, титла, изключителност? 

За мен да си шампион е резултат. Резултат от дълъг и упорит труд, 
а не е излишен и малко късмет. Че за къде без късмет? А къде са 
нашите шампиони ли – ето ги и тях. 

Както всяка година, така и тази, учениците от СУ „Иван 
Вазов“ показаха своите таланти, които бяха оценени на високо 
ниво – местно, областно, дори регионално. За какво Ви говоря ли?  

Първо място на турнир по тенис на маса (момичета), първо 
място на турнир по волейбол (момичета), трето място на турнир по 
баскетбол (момчета), второ място на турнир по волейбол 
(момчета), победа в мач на боксов турнир и още много други 
постижения.  

И нещо различно – нашата репортерка Таня-Мари внесе екзотична нотка, печелейки три 
първи и едно трето място на турнири по конен спорт.  

Звучи велико и настина е!  
Но на каква цена се равняват тези успехи? 

Всъщност изключително висока. Погледнато от една 
страна, никой не се замисля колко труд е вложен в тези 
успехи, но всъщност пътят, който всички тези шампиони 
изминават към успеха, е много дълъг. Да гледаш как 
твоите съученици се разхождат, докато ти използваш 

своето свободно време за тренировка, не е много яко, но си заслужава. И точно заради това 
нашите шампиони заслужават овациите на всички нас за целия този труд. 

Но освен в спорта нашите шампиони са развиват и в други направления. Това са народни 
танци, театър, духова музика... Всъщност всеки намира 
своето призвание и го развива, а училището е мястото, което 
ни предоставя възможност да го намерим. 

Шампиони ли са наистина всички тези момчета и 
момичета? Категорично да. И те наистина заслужават 
уважение за всичкия този труд, който ежедневно полагат. 
Надяваме се те да продължат да славят нашето училище не 
само на национално, но и на международно ниво. А това за 
тях  е напълно постижимо. 

 

                                                                                    Димитър 
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Големи вълнения преди малките матури 

 
Аз ще Ви разкажа какво е да си вече седми клас и да имаш 

„страшни“ матури. 
Всеки ден минава много бързо и все повече и повече се 

притесняваш, че наближава месец май и датите, когато  трябва да 
отидеш, да седнеш пред теста с надеждата, че е лесно, но 
всъщност... знае ли се. 

Малко се надяваш, че ще ти просветне, но дори и това не е 
сигурно. 

Ако цяла година си спал, а вече през април започваш да се 
събуждаш от зимния си сън в очакване всичко да мине като по мед и масло, си обречен. 

Вече е месец април, будна съм. Осъзнала съм колко малко време има до изпитанието.  
Ще ви дам един малък, но поучителен съвет – не разчитайте, че някой ще ви подскаже 

или пък че просто ще налучкате отговорите. Знае се, че надеждата умира последна, но за да се 
надяваш, трябва да си положил и труд. Не трябва да спите през цялата година, а да учите, за да 
вземете този „страшен“ изпит. 

Димина 
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Да си „голям" и още нещо 
(Размисли и страсти на една абитуриентка) 

 
1, 2, 3… 12! Ура-а-а!  
В живота на всеки човек  настъпва онзи момент, 

когато вече е „голям”, когато навлиза в суровата 
реалност. Чувството да си абитуриент би трябвало да е 
смесица от еуфория, радост и щастие. Ти вече си 
самостоятелен и се „оправяш сам“. 

На крачка сме от края – краят на безгрижието, на 
веселите, но и кофти моменти. След този край вече няма 
да ги има въпросите: „Уф, майка ти ще ходи ли на 

родителската среща, щото моята – да?“ или „Да пием кафе? К’во толко’, нямаме важен час!“ И 
сега осъзнаваме, че тези въпроси са били най-важните, че не е имало маловажни часове, че 
оттук нататък ние се разделяме и… до след 5 години.  

Да си абитуриент не било само кеф и щастие. Има и сълзи, и 
изплували спомени. Ама хич не ни се завършва! Сега какво следва? 
Работа? Ново място? Нови хора? Нов град? Не-е-е! Ама защо-о-о-о-о? 
Предпочитам да си заровя главата в учебника, защото знам, че трябва 
да оправям оценка, отколкото да водя нов живот. Ще ми се да върна 
времето назад и отново да съм „малка“. Защо ни трябваше да 
порастваме? Е, времето не може да се върне, но точно затова са 
спомените – за да ни връщат там, където сме срещали разбиране; там, 
където е имало викове и крясъци, но и много усмивки; там, където уж 
по задължение бяхме, но откъдето сега не ни се тръгва. Знам, че всеки 
един от нас след време с радост, но и тъга на очите ще си спомня тези 
прекрасни 12 години. 

 1, 2, 3… 12…  

Рени 
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