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изявите 
 

Защити на интердисциплинарни проекти 
 
В началото на всяка учебна година с нетърпение очакваме да видим седмичната си 

програма. И класът се превръща в кошер: „А-у много разказни в сряда!“; „О-о всеки ден седми 
час!“; „Не може ли повече ФВС?“…  

През тази година обаче имахме ново предизвикателство. Работихме 
по интердисциплинарни проекти, в които се търсеха общите проблеми 
между различните предмети. Упоритият труд в часовете беше последван 
от представителни изяви. 

Стартът на защитите бе даден в 10а клас с проект, обединяващ 
география и икономика, биология и здравно образование, химия и 
опазване на околната среда, математика и информационни технологии. 
Учениците представиха презентации за работата си по темата „Азотът и неговите съединения“.  

„Българите най-бързо изчезващата цивилизация“ беше темата на 
11а клас. Интердисциплинарният проект обединяваше география и 
икономика и математика. Класът беше разделен на три отбора, които в 
състезания помежду си демонстрираха познания и умения. Презентации, 
диаграми и таблици илюстрираха и обогатиха представите на публиката 
за България и Вършец в частност. 

Ние, от 11б клас, решихме да хвърлим 
виртуален мост между Лондон и Москва. 

Разделихме се на момчета и момичета. Направихме проучвания на 
инфраструктурата, обичаите, културата, дори кулинарията. Приехме и 
предизвикателството да се състезаваме онлайн. Имаше победители и 
победени, щастливи и недоволни, но всички спечелихме, защото 
показахме, че можем, а и се позабавлявахме.  

Най-много усмивки предизвика представителната изява в 3а клас. 
Проектът обединяваше английски език, изобразително изкуство, 
музика, хореография и човекът и природата. Чаровните третокласници 
описаха на английски език своите картини, пяха, танцуваха, направиха 
интервю и споделиха мечтите си. 

След приключването на броя предстои и представителната изява 
на 10б клас на тема „Великобритания – далечна и желана“. 

Димана, Ивелина и Ивка 

Училищен е-вестник 
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Невъзможната любов в изкуството 
 

Ромео! О, защо си ти Ромео? 
Като че ли ти трябваше изобщо да бъдеш!  
Всички знаем невъзможната, но пламенна и чиста любов на Ромео и Жулиета. В днешно 

време тя се е превърнала в еталон, на който искаме да подражаваме. Но защо ли? Ромео нито се е 
отрекъл от род и име, нито е спазил любовната клетва, която 
е дал. Гоооляма романтика! И въпреки това трагедията „Ромео 
и Жулиета“, написана от Шекспир, живее вечно.  

А дори не е единствената „невъзможна любов“. 
За да ни запознаят по-отблизо с това, учениците от 8а 

клас се включиха в интердисциплинарен проект със заглавие 
„Невъзможната любов в изкуството“. На пръв поглед 
изглежда лесно – любовта винаги е била най-силната муза на 
творците. Но целта на този проект е да се развият идеи за 
представянето на „невъзможната любов“ в различните 

изкуства. Да се демонстрират на практика, пред зрителя, различни гледни точки по темата, като 
основна база са творбите „Крадецът на праскови“ от Емилиян Станев и „Ромео и Жулиета“ – 
Уилям Шекспир. 

В подкрепа на своята идея 8а създаде табла. Едното 
беше изцяло върху „Крадецът на праскови“ – сюжет, герои, 
както и филмовата реализация (в ролите – Невена 
Коканова и Раде Маркович). То беше написано изцяло на 
български език с препратки към повестта. Второто табло 
беше посветено на „Ромео и Жулиета“, беше препълнено 
със снимков материал от филм, създаден по трагедията, 
както и откъси на английски език от книгата на Шекспир.  

В деня на защитата на своя проект осмокласниците 
ни доставиха наслада, като ни пуснаха откъси от филмите, 
създадени по произведенията. Но няма какво да се лъжем, книгата винаги е по-добра от филма! 
Запознаха ни отблизо с повестта на Емилиян Станев и трагедията на Уилям Шекспир, 

посредством презентации. Но за да не ни доскучае, 
разиграха и част от сцена на „Ромео и Жулиета“. 

Казват, че любовта е чувството, което движи света. 
Тя е това, което едновременно ни издига в облаците и ни 
сваля с гръм и трясък на земята. Любовта може да бъде 
причината както за най-голямото щастие на света, така и 
за най-голямата болка. Това чувство може да предизвика 
както сълзи от радост, така и от тъга. Може да бъде тихо и 
спокойно езеро от нежни емоции или изпепеляващ вулкан 
от унищожение и сълзи. И така… Любовта винаги има 

сложна природа. За едни тя е музата, превърнала невъзможната любов във вечна поема, за други 
– щастлива мелодия, съчетана със смислен текст. И накрая – „По-добре да обичате и да загубите, 
отколкото никога да не сте обичали!“ – Хемингуей. 

Александра 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

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. 

Щипка традиция, шепа талант и доза 
приятелство 

 
Човек изначално се ражда добър, но и се възпитава в добро. Това доказаха малките сладури 

от занималните в СУ „Иван Вазов“.  
На 29 май НЧ „Христо Ботев“ бе огряно от невероятна 

феерия багри, звуци и усмивки. Приказният свят на книгите, 
населен с чудни същества и герои, оживя пред очите на 
пълния салон. С много ентусиазъм малките актьори се 
превъплътиха в различни роли. Общото между Червената 
шапчица и Кумчо Вълчо, между Баба Яга и пеперудите беше, 
че всеки един от тях беше посланик на доброто.  

Концертът имаше кауза – подпомагане на DMS 
кампанията „Виртуално обучение чрез мобилен планетариум 
Immersive Experiences“.    

Всъщност по-важно от размера на събраната сума 

(455,30 лв.) беше желанието на децата да направят нещо 

добро за себе си и за съучениците си. Всички бяха 

удовлетворени от постигнатото и вдъхновени от бурните 

аплодисменти на публиката, съпровождащи колоритните 

танци на чаровните „дами и господа“ от първи клас, а 

бъдещите първокласници – подготвителна група в ДГ 

„Слънце“ се почувстваха съвсем на място сред бъдещите си 

съученици и се включиха с изпълнения на стихотворения и  

въздействащ „Танц на цветята“. 

Лора 
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премиерата 

„ЗВЕЗДИТЕ НА ВЪРШЕЦ“  
От няколко години насам нашето малко градче бива 

ежегодно озарявано от магията на театралното изкуство. 
Една магия, която не всеки носи в себе си, а дори и да носи, 
трудно умее да използва. Но за щастие талантливите 
момчета и момичета от театралната група ,,Звездите на 
Вършец“ притежават тази магия и умеят да я използват. 
Именно този свой талант те ни представиха и тази година с 
пиесата „ТЕСТЪТ “ от Милена Дипол, която бе изпипана до 
съвършенство от режисьорите Борислав Борисов и Цветана 
Горкиева. А самият аз се включих като дебютант в 
постановката. 

Работата по осъществяването на тази задача започна 
още в началото на учебната година. Първоначално 
репетициите бяха краткотрайни и обобщени, но с 
напредването на времето те ставаха все по-трудни и дълги. 
За дата на представлението бе определена 1-ви май 2017 
година, а мястото – училищната актова зала.  

И ето, че часът настъпи. Светлина, музика, публика. В 
главните роли: Емма Лилова, Натали Ангелова, Стефан 
Андреев и Симеон Симов. Сцените се менят една след друга, 
а публиката остава впечатлена от всяка една от тях. И 
настъпва грандиозният финал, който всички очакват със 
затаен дъх и сълзи в очи, а той е повече от невероятен. 
Посрещнат бе от публиката с бурни аплодисменти и букети 
цветя.  

Толкова много време и труд… и представление за има-
няма час и половина! Заслужаваше ли си? Разбира се, че да. 
Точно в това е магията на театъра. Неговата основна цел е да 

впечатлява и мотивира, независимо от това колко време е нужно.  
Поради малкия капацитет на училищната актова зала голяма част от почитателите на театъра не 

можаха да се насладят на пиесата, затова тя бе отново изиграна, но този в НЧ „ Христо Ботев “ на 11-ти 
май в гр. Вършец и също се радваше на голям зрителски интерес.  
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Но всичко не приключва тук. Пиесата отново ще бъде представена на фестивали в град Русе и 
град Поморие през месец юни тази година. Затова и ние от целия колектив на училищния вестник 
пожелаваме успех на младите таланти. 

И както казват в края на всеки хубав филм „Участваха също“ – Ива Стефанова, Ани Лазарова, 
Катрин Георгиева, Яна Ангелова, Айлин Ферад, Божидар Замфиров, Цеци Живков и моя милост – 
Димитър Тошев. За осветлението и музиката се погрижиха Петьо Ангелов и Пламен Ангелов.  

        Димитър 
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абитуриентите 

Изпращането на нашите абитуриенти 
 На 15-ти май 2017 година в 13 часа в двора на училището изпратихме Випуск 2017 с класни 

ръководители Албена Цветкова - 12а и Венета Максимова - 12б. Дори и в този така важен за тях ден те 
не се облякоха по „последен писък на модата“, а се включиха в кампанията „С 
тениска на бала“. 

 Тържеството започна с танц на мажоретния ни състав в съпровод на духов 
оркестър „Дефилир“.   

Истинска чест за мен и Христофър бе да поднесем цветя пред паметника 
на Иван Вазов, Патриархът на българската литература.     

Най-важната част беше предаването 
на знамената от тазгодишните абитуриенти 
на бъдещите дванадесетокласници.  

Ние, учениците от 7а, цяла седмица 
подготвяхме изненада за зрелостниците – 
рисувахме, рязахме, лепихме и създадохме 
голям надпис „Довиждане, абитуриенти!“. Рени и Ивка в своите 
вълнуващи обръщения към учителите и съучениците си споделиха 
спомени и изказаха благодарност. В края на мероприятието г-жа 

Ани Ангелова - директор на СУ „Иван Вазов“ - град Вършец, и г-жа Рени Спасова – заместник-директор, 
наградиха отличниците на випуска. Самите абитуриенти от 12б клас ни изненадаха с песента „Един 
неразделен клас“ и димки в различни цветове. Всички зрелостници влязоха за последен път в 
училището след последния за тях звънец. Тържеството приключи с участието на най-малките танцьори 
от танцов състав „Северняче“  с ръководител Невена Стоянова.  

     Таня-Мари 
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Краят е ново начало 
 

  Завършването на средно образование е може би 
един от най-вълнуващите моменти за всеки ученик. 
Тогава всички си казват „Супер! Свърши се най-накрая с 
това мъчение. Свобода!”. Никой всъщност не се замисля, 
че това е краят на най-безгрижната част от живота. 
Времето, когато едно от най-трудните неща е ставането 
рано сутрин. Та това си е истинско предизвикателство! 
След това всички заедно обмисляме от кой час „да се 
чупим”. Време, в което грабим от живота с пълни шепи. 
Дори не се замисляме с какво ще се сблъскаме утре.                                                                                  

  И така неусетно до дългоочаквания 12-ти клас. 
Последната учебна година е изпълнена с много готини 
моменти. 

  15.05.2017 година – емоционален и незабравим ден за всички дванадесетокласници.  Това е 
денят, в който порасналите момичета и момчета прекрачват прага на детството и смело „политат” към 

„големия” живот, за да сбъдват мечтите си. В този ден 
и сградата на нашето училище сякаш „се усмихва”. 
Празнично грее, украсена с пъстри венци и 
многоцветни балони.  

  Решили да забравят суетата, учениците от 
Випуск 2017 подкрепиха кампанията „С тениска на 
бала”. Инициативата на Елица Горанова и Ива 
Стефанова бе радушно приета и подкрепена от целия 
12б, класните ръководителки на двата класа и част от 
учениците в 12а. Вместо да закупят официални 
тоалети, се включиха в благотворителната инициатива 
на „Мото-Пфое“ в подкрепа на абитуриенти сираци. И 
бяха по-красиви от всякога!   

 
 Гости на празника бяха господин Иван Лазаров – кмет 
на общ. Вършец, общински съветници, родители и 
приятели на дванадесетокласниците. Госпожа 
Ангелова поздрави абитуриентите с емоционална реч, 
след което награди отличниците на випуска и 
активните участници в училищния живот. 

  Поздрави към абитуриентите отправиха и 
мажоретките и дечицата от танцов състав „Северняче”. 
Галя изпя песента „Повей ветре“, с която отново успя 
да събере нашите овации, а Габриела от 11а клас 
поздрави абитуриентите от името на клуб 
„Добротворци“. 
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  Зрелостниците благодариха на своите учители, като обещаха 
да помнят наученото в училище, а Елица и Марина изразиха чувствата 
си с песента „Все така“. 

  По традиция на този ден 12-ти клас предават знамената на 
бъдещите абитуриенти. Истинска гордост за нас е да носим знамената! 

  Удари и последният звънец! Пожелаваме на Випуск 2017 да 
дерзаят смело напред към осъществяването на мечтите, а трудностите 
да преодоляват с лекота! 

   

Димана 
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24-ти май 
Двадесет и четвърти май – Денят на българската просвета и култура и на 

славянската писменост! За всеки от нас това е най-светлият и най-обичаният 
празник. 24-ти май е също така и личен празник. На този ден си спомняме за 
първата учебна година, изпълнена с веселие и в същото време с нетърпение за 
предстоящите преживявания в училище. За непознатите тогава погледи на 
съучениците, станали след това упора и подкрепа през по-голямата част от 
живота. Спомняме си за усмихнатите лица на учителите, приканващи ни към 
класната стая – нашия втори дом. И да не забравяме пълните със сълзи очи на 
майки, баби и близки. Спомняме си за първата научена буквичка, след като сме 
я написали 1000 пъти, за първата книга, която ни е развълнувала и грабнала, за 
първата 6-ца, която сме получили, е разбира се и за първата 2-ка, но това не е 
важно. С една дума това е празник, който ни връща години назад и събужда в 

нас топлите чувства от прекрасните преживявания. 
Всяко кътче на България чества този празник векове наред с песни, танци и отдава почит на 

Светите братя Кирил и Методий.  
Нашето градче тържествено отпразнува празника, като по традиция учениците от СУ „Иван 

Вазов“ заедно с абитуриентите дефилираха през центъра на града до НЧ „Христо Ботев – 1900 г.“. 
Дефилето водеше духов оркестър „Дефилир“, придружен от мажоретния състав на училището, след тях 
красивите абитуриенти на Випуск 2017, знаменосците на училището и накрая всички ученици и учители, 
подредени по класове.  

Пред читалището г-н Иван Лазаров – кмет на община 
Вършец, очакваше абитуриентите, за да ги награди за показания 
отличен успех и за положените усилия през всички тези 
дванадесет години.  

Както казват, любовта на хората минава през стомаха и 
госпожа Ангелова – директор на СУ „Иван Вазов“, добре знае 
това. Отличилите се ученици и клубове бяха наградени  с торти. За 
индивидуалните постижения бяха възнаградени с книги и 
грамоти.  Честването продължи с празнична програма, изнесена 
от групи и танцови състави от СУ „Иван Вазов“. 

 Ивелина 
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Парад на младостта и красотата 
На 24-ти май, в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, както 

традицията повелява, СУ „Иван Вазов“ изпрати своите абитуриенти. На тези прекрасни момичета и 
момчета от 12а и 12б клас ще им върви по вода, защото проливният дъжд нямаше как да помрачи 
тяхното настроение и това е знак, че ако се доверят на поверието, ще имат успех в своите бъдещи 
планове. Но ето, че като по часовник спря... Младежите първоначално се събраха там, откъдето 
тръгнаха, но и там, откъдето не им се тръгваше. Направиха много снимки, които ще запазят спомена от 
най-хубавите години, запечатани моменти, които след време ще „разлистват“ с носталгия. 

 Такааа... след като се събраха в двора на 
училището, дванадесетокласниците потеглиха със 
своите атрактивни и модерни коли до следващата 
спирка – нашият голям, озеленен и слънчев парк, който 
сякаш ръкопляскаше на  абитуриентите. 

 След всички снимки дойде време и да преминат 
през техния своеобразен „подиум“. Градусът на 
напрежението достигна връхната си точка, когато 
автомобилни клаксони оповестиха пристигането на 
първите абитуриенти. Вълнението и трепетът бяха 
неописуеми, сълзите от радост и бурните аплодисменти 
– също. Обяснимо притеснени, красиви и атрактивни, младите хора дефилираха пред многобройната 
публика в своята първа звездна вечер. 

По традиция всяка година абитуриентите 
пристигат със своите съвременни „каляски“ пред 
общината на гр. Вършец, където ги очаква тълпа от хора 
– малки и големи, млади и стари, приятели и роднини. 

Красиви и щастливи, зрелостниците не 
престанаха да броят до 12. 

След традиционните снимки пред общината 
абитуриентите вече можеха да продължат пъстрото 
дефиле към ресторант „Тинтява“, където ще споделят 
своя последен и със сигурност незабравим момент със 
своите учители и съученици… та знае ли се съдбата 
какво ще им отреди утре?! Дали пътищата им отново ще 

се пресекат?  
Преди да влязат в ресторанта, всеки имаше 

възможност да се снима с тях и да им се полюбува! 
Абитуриентите тази година бяха по-стилни и по-

цветни. 
Всички девойки заложиха на дълги рокли. 

Черният цвят бе съпроводен с богатата цветна палитра – 
червено, синьо, пепел от рози. Повечето момичета бяха 
заложили на класически кройки с цепки, голи рамене и 
пищни деколтета. Гримът беше най-различен – от най-
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нежния до най-силния и властващ, подчертаващ красотата им... и отново блестяха! И тази година не 
мина без традиционното суетене при избиране на тоалети и прически. Абитуриентските балове отдавна 
са чакано време в годината от фризьори и козметици. Причината е, че докато реши каква ще е 
прическата й, тийнейджърката минава поне 2 пъти през студиото – веднъж за проба и втори път на 
самия бал. 

Съвсем обяснимо по-ефектни бяха роклите на дамите, въпреки че и костюмите на кавалерите не 
им отстъпваха по стил. 

Съревнованието между автомобилните марки не беше за подценяване. Повечето от 
абитуриентите бяха заложили на Mercedes, Audi, BMW, но някои... някои бяха заложили на класиката... 

Най-вече младост и чаровни усмивки – ето това е тяхна запазена марка и всяка година е 
истинско удоволствие за всички хора. 

Всеки детайл около бала може да се превърне във въпрос на престиж. 
Това е специален момент и за техните класни ръководители г-жа Венета Максимова и г-жа 

Албена Цветкова, които с радост и тъга изпратиха своите пораснали ученици. 
И макар че еуфорията на „прага на живота” винаги идва в повече, тази вечер е наистина много 

специална и незабравима. Не само заради споделените мигове и емоции, усещането за единение и 
тъгата от раздялата, но и защото трудното тепърва предстои. Но, поне в началото на „пътя“, зарядът е 
друг, хъсът и емоцията - също...  

На добър час, момичета и момчета, и попътен вятър в океана на живота! 
Ива Тачева 
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технологиите 

Контрол чрез „поглед“ 
 
На 27.05.2017 г. в актовата зала на СУ „Иван Вазов“се проведе демонстрационен семинар по 

образователни технологии, организиран от СУ „Иван Вазов“, Фондация АСИСТ- помагащи технологии, и 
Фондация ХЕЛТ. Семинарът бе част от реализацията на Интегриран технически план на СУ „Иван Вазов“ 
по Програма „Специалисти по образователни технологии 2016-2017“. 

В залата присъстваха учители и ученици от нашето училище, както и специалисти от други 
градове в област Монтана. Лекторите от екипа на „Департамент за когнитивна наука и технология“ на 
НБУ представиха технологична система за контрол и команда чрез „поглед“. Чрез тази система може да 
се направи скрининг за ранно откриване на симптоми на дислексия.  

Според г-н Ивайло Панов – психолог и организатор на събитието, този специален софтуер ще 
помогне да се управляват компютърни системи в различни от обичайните условия.  

За нас беше интересно да разберем, че компютърът може да се управлява само с поглед. Това е 
изключително полезно за хората с увреждания. 

  Христофър 
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довиждане 

Наука и сполука 
Колко учих и се мъчих- 

в крайна сметка аз сполучих. 
Тук е доста интересно, 
ала никак не е лесно. 

 
Но наближава лятната почивка –  

свободно време, весели игри, усмивки. 
Ала сега почти накрая 

струва ми се, учим до безкрая. 
 

Не се разделяме за много време, 
но ще се върнеме навреме. 

Със знания и със умения безброй 
ще бъдем все отличници във строй. 

Димина 

 

 Над броя работиха:  Александра Йосифова, 11б 
клас; Димана Евгениева, 11б клас; Димитър 
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