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Ние пак сме тук 
 

Лятото е времето, когато училището приключва, а ваканцията 
събужда авантюриста в нас. Време, предназначено за море, купони, 
екзотични почивки в чужди страни… абе с една дума „айляк“ ! Е да, 
но както всяко хубаво нещо има своя край, така и нашето лято 
свърши. 

И за да не ни забравите… ха-ха няма как да ни забравите 
(такива гениални и талантливи деца като нас не се забравят), 
заредени с нови сили и изпълнени с интересни идеи, ние, „Училищен е-вестник“, отново 
сме тук. 

През настоящата учебна година ще продължим да отразяваме всичко, случващо се 
около нас. Ще Ви представим много разнообразни и още по-забавни статии! Ще спретнем 
тук-там някое интервю, някоя анкетка, ще щракнем 10-20 снимчици, ще Ви позабавляваме с 
хумора на Христофър и ще Ви очароваме с таланта на Димина.  Можем, а и трябва да се 
похвалим с новото попълнение в екипа ни. Към нас се присъединиха три красиви и много 
креативни момичета. Натали, Емма и Кристиана са мотивирани да помогнат на нашия екип 
да бъде още по-добър и от изминалата година. Те са трудолюбиви и отговорни, с желание 
да работят упорито, за да бъде нашият вестник още по-интересен и успяващ.  

Единствената „лоша“ новина е, че изпратихме Рени да твори за вестника на 
Софийския университет. Но всъщност тя не е лоша, нека и те видят какъв талант си имаме !  

Очаквайте с нетърпение и четете с възхищение предстоящите ни броеве !  
 

Ивелина 
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Всеки обича наградите… 
 

Наградите винаги са най-сладката част от всяко състезание. Особено когато си 
положил много усилия, отделил си от времето си и си оставил частичка от себе си в това, 
което правиш.  

С цената на много труд, ние, журналистите от „Училищен е-вестник“,  
безапелационно завоювахме първото място. Участвахме в Пети национален ученически 
журналистически конкурс „Григор Попов“, организиран от община Разград.  

Разбира се, за всяка добре свършена работа има и награда.  А за нас имаше няколко. 
От организаторите на конкурса получихме грамоти и медали, а госпожа Ангелова ни 

подари екскурзия до избрана от нас дестинация. 
Датата е 1-ви юли, часът 06:30. Екипът ни се събира, за 

да отпътува към Белоградчишките скали и Видин. Ранните 
слънчеви лъчи ни „обещават“ денят да бъде горещ, а ние, 
макар и недоспали, сме в добро настроение.  

Всеки от нас е нетърпелив да се запознае с историята на 
скалите, да се докосне до чудото, сътворено от Майката 
Природа.  

Кой спал, кой пял и… пристигаме. Слънцето вече 
е изгряло, а гледката пред входа на скалите е неописуема.  

„Посрещат“ ни „Адам и Ева“ , „Овчарчето“ , 
„Монахинята“… скрили в себе си дълбоко пазени тайни 
и започват да ни разказват, разказват… Спокойствие и 
тишина, които правят магията още по-вълнуваща, докато 
стоиш там и гледаш тези колоси, устояли на толкова бури 
и изминали години! 

Екскурзовод ни запозна с историята на скалите и града. След това започна нашата 
разходка. Качихме се на върха и направихме много снимки, с които запечатахме уникалната 
гледка.  

Единственият изцяло запазен средновековен замък в 
България – крепостта „Баба Вида“ бе нашата следваща 
дестинация. Величествената крепост се издига на самия бряг на 
река Дунав. Огряна от слънцето, блести като бисер!  

Разхладихме се в крайбрежния парк на града, а след това 
се отправихме към мола. Би било несправедливо да има мол 
наблизо и ние да не направим „едно” кръгче за около 3 часа, 
нали? 

Пътувайки обратно към Вършец, ние си обещахме си през предстоящата учебна 
година да бъдем още по-добри журналисти, за да завладеем много първи места! 

 

Димана 
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Информационна разходка 
Ние, Димина и Таня-Мари, разговаряхме с ученици и учители от нашето училище, за 

да проучим тяхната нагласа във връзка с материалите, които създаваме. 
Всички отговаряха на въпроса: „Какво искате да видите в нашия е-

вестник?“ 
На много от учениците мненията бяха еднакви и затова ги помолихме 

да измислят нещо друго, а след тези наши думи те се отказваха и се налагаше 
да търсим други ученици от този клас, за да споделят мнението си. 

Томас от 6-ти А клас ни сподели, че във нашия е-вестник иска да види 
информация за спорта, а  Ивелина от 7-ми А клас реши, че не иска да вижда 

нищо за спорта, а информация за 12-ти клас. 
Ние я попитахме какво точно иска да види за 12-ти клас, а тя каза че я интересува с 

какви костюми ще са момчетата, а момичетата с какви рокли и обувки. 
Дейвид от 8-ми А клас иска да прочете за интересите и заниманията 

на учителите извън класната стая. 
Радослав от 9-ти А клас ни сподели, че иска да види нашия е-вестник 

на хартия, а не само електронно. 
Доброслав от 10-ти Б клас иска да види интервю с директора. Ние го 

разпитахме по-подробно какво точно иска да разбере, а той ни отговори, че 
го интересува какво я стимулира да работи като директор. 

Айлин и Роси от 11-ти А и 11-ти Б споделиха с нас мненията си, които са съвсем 
различни. 

Роси иска да види във вестника ни постиженията на всички наши ученици – какво са 
спечелили, какво са направили нашето училище да стане такова, каквото е сега, а Айлин 
иска да прочете статии против агресията в училище. 

Габи от 12-ти А клас ни каза, че иска да види какво според нас ще е 
бъдещето на училището ни. 

Г-н Камен Пунчев – преподавател по музика, ни отговори, че ще му е 
интересно да види повече информация за постиженията на учениците.  

Г-жа Ваня Страхилова – преподавател по география и история, 
предлага да бъде проведена и публикувана анкета за нагласите на учениците 
във връзка с участията в извънкласни дейности. 

Г-жа Райна Първанова – начален учител, ни подсказа тема: „Урокът 
вчера и урокът днес“.  

Други споделиха, че искат да видят клюки, свързани с училище. 
Според нас с Таня-Мари, моята колега, така да се каже, училището ни ще продължава 

да се развива все така и ако ние, тоест всички ученици и персонал, помагаме това да стане, 
то ще стане едно прекрасно училище и един уютен дом за всички нас. 

Димина и Таня-Мари 
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Звънецът би 
В една есенна, почти лятна септемврийска утрин нашето училище отново отвори 

врати, за да посрещне всички сияещи усмивки на новите и старите ученици. Бяхме 
посрещнати от примамливите мелодии на Духов оркестър „Дефилир”, а най-развълнувани 
от всички бяха както първокласниците, така и дванадесетокласниците, за които това е 
последна година в училище.  

Празникът по случай началото на новата учебна 
година започна с танц на прекрасните ни мажоретки. Под 
звуците на химна на България се издигна тържествено 
знамето. Аз и Емма Лилова имахме честта да бъдем водещи 
на тържеството и да представяме участниците. Извърши се 
празничен водосвет от свещеноиконом Петко Балджиев.  

Горди, че са първокласници Алекс и Вилияна с плам 
рецитираха стихотворенията „Първокласник” и „Първите уроци”. Ние, гордите Вазовци, 
показахме своята почит пред патрона на нашето училище Иван Вазов с поднасяне на цветя 
пред паметника му.  Отново останахме безмълвни от таланта на Галя Георгиева, която 
изпълни песента „Песен моя, обич моя”. И нашите сърца заиграха при изпълнението на 
малките момичета от танцов състав „Северняче” с ръководител Невена Стоянова.  

Поради вливането на ПГИТ в СУ „Иван Вазов“ тази година новост в нашето 
училище са двете професионални паралелки ІХ б – „Продавач-консултант” и ХІ в – 
„Оперативен счетоводител”.  Новост е и създадената за 
нуждите на осмокласниците професионална паралелка 
„Техник-озеленител“. 

По традиция завършихме със сърдечните думи на 
директора на СУ „Иван Вазов”, госпожа Ани Ангелова, 
която пожела на всички упоритост и дръзновение в 
покоряването на нови върхове. Към нейните пожелания с 
топли думи се присъедини и кметът на община Вършец – инж. Иван Лазаров.  

Ние от екипа на училищния е-вестник пожелаваме:  
„Обучението да е забавно“ – Митко   
„Да има много шестици“ – Петър 
„Стипендиите да са по-високи“ – Ивелина 
„Да няма дванадесетокласници на поправка“ – Али 
„Да цари хармония и разбирателство между всички“ – Нати 
„Да сме по-отговорни“ – Емма 
„Да има усмихнати учители“ – Таня-Мари 
„Да няма кутии за телефони“ – Димана  
„Учениците с удоволствие да четат художествена литература“ – Венета Максимова 

Кристиана   
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Откриване на школите по математика и български език 
 

На 11.10.2017 година в актовата 
зала на СУ „Иван Вазов“ се проведе 
откриването на веселите школи по 
математика и български език, 
финансирани от 
Електростарт, ръководители на които 
са г-жа Адрияна Николова и г-жа 
Венета Максимова.  

Изпълнителният директор на 
Електростарт инж. Анатоли Димитров 
даде старт на поредната учебна година 
пред всички родители, учители и 
ученици  в залата. Той благодари на двете учителки за това, че полагат усилия за развитие на 
учениците си, за да бъдат сред най-добрите. „Повече добри дела, като този благороден 
проект на Електростарт, са необходими за общността в това време на криза и трудности в 
образованието.“ – каза инж. Димитров пред гостите.  

На откриването присъстваха и директорът на училището г-жа Ани Ангелова и 
заместник-директорът г-жа Рени Спасова.  

От създаването на школите през 2013 година в клуба по математика взели участие 180, 
а в клуба по български – 110 ученици. Много от децата посещават и двата клуба от самото 
им създаване.  

Най-големите успехи на математиците през миналата учебна година са златен и 
сребърен медал от Коледно математическо състезание, както и сребърен и бронзов медал от 

областно ниво на „Европейско кенгуру“. А 
успехите на творците в клуба на г-жа Максимова 
освен призови места на национални конкурси са 
високите резултати от външното оценяване през 
миналата учебна година със среден успех около 
5.30 на ДЗИ и НВО. 

Представителите на Електростарт 
споделиха пред гостите, че за тях  всеки успех и 
спечелена награда са доказателство, че тази 
инициатива в подкрепа на талантливите и 
можещи деца на Вършец е правилната посока за 
взаимодействие между бизнеса и общността. 

 

Таня-Мари 
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Навън е студено. Об(л)ичайте се 
 

Отминаха емоциите от летните дни. Септември ни посреща с пъстротата на родния 
Балкан, мелодията на училищния звънец, нови стремежи и вдъхновения.  

Зимата чука на прага не само по домовете ни, но и на нашето училище – СУ „Иван 
Вазов“. Септемврийската еуфория отмина, всичко преживяно е споделено. По коридорите 
ехтят изпълненията на духов оркестър „Дефилир“ и вокална формация „JOY“, 
озеленителите зазимяват розите, а пътешествениците набелязват нови дестинации.  

В динамиката на учебното ни ежедневие, ние, момичетата от клуб „Добротворци“, 
също не изоставаме в съревнованието. 

Още в началото на учебната година ние 
осигурихме зимни дрехи и обувки на деца – сираци 
и в неравностойно положение. Дрехи от  Англия 
изпратиха нашите спонсори Тара и Адам, които не 
за пръв път участват в инициативите ни.  

Петъчния следобед посветихме да дарим 
усмивки на деца, на които животът не им е 
предоставил много. Да върнеш усмивка на дете, е 
страхотен жест. Още по-страхотно е да знаеш, че ти 

самият си върнал тази усмивка, защото няма нищо по-хубаво от това да видиш дете да се 
радва  и на малкото, което има. „Добрият човек, дава и не мисли какво е дал, кому е дал, 
защо е дал, заслужено ли е дал.“ – Петър Дънов. 

Втората ни инициатива би трогнала всеки.  
Гери е само на 6 месеца с вродено генетично 

заболяване, синдром на Уилямс. Тя няма да е като 
всички станали деца, при нея нещата ще се развиват 
по-бавно. Да проходи, да проговори, да научава нови 
неща. Но тя е подкрепяна не само от семейството си, 
но има и нашата подкрепа. Когато разбрахме за 
състоянието й, ние „Добротворците“, 11а клас и част 
от Националната програма „Научи се да даряваш“, 
взехме решение да дарим останалите детски дрехи от благотворителната ни акция.  

Но не спряхме дотук! С помощта на Надя Базева от УНИЦЕФ и Звезделина 
Атанасова от Центъра за ранна интервенция осигурихме на Гери едноседмична безплатна 
рехабилитация във Варна.  

Първата ни среща с нея ни даде много уроци. Най-вече, че трябва да вярваш и да се 
бориш. „Доброто, което правим за другите, е добро, което ще се върне и на нас.“ Това е 
нашето мото. Гери е надеждата, която ни показва, че трябва да бъдем хора.  

Емма 
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Бай Ганьо днес 
 

Бай  Ганьо днес… Представям си един тарикат, с големи бицари, с ланец, дебел 
колкото китката му, люпи си слънчоглед насред някое елитно заведение, а отгоре на масата 
оставил айфона си. Случайно! До новия му айфон хвърлил ключовете си от Мерцедеса, 
набор на баба му, и подсвирква по сервитьорката, за да му донесе една чаша вода от 
чешмата, че е без пари. А как говори… „ Аве, е… Я ела тука бе, авер. Двайсе стинки да ти се 
намират? А цигарка? Ааа, нямаш… Върви си купи и мини ми дай една“. Нещо такова…  

А за недостатъците какво да кажа… По поведението се разбира, че нашият днешен 
Бай Ганьо е невъзпитан, неинтелигентен, та ако искате и прост го наречете. А ние, тоест 
подрастващото поколение, подражаващо на 101% на Бай Ганьо, смятаме, че думата 
„интелигентен“ е за старите.  

И ако днес байганьовците са по трима-четирима в един град, то в бъдещето ще има по 
3-4, които са възпитани, но това си е моята преценка или по-скоро мрачна прогноза! Иначе 
нямам нищо против кифлите и селските турбо-тарикати с баварците. Всеки избира какъв да 
бъде.  

Христофър 
                                                                                                        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

илюстрация: Кристиана 
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Продължаваме... 
 

Със започването на новата учебна година ни предстоят много нови и интересни 
уроци, а именно нашите интердисциплинарни проекти. А за тези, които не си спомянт 
какво бяха те – това са проекти, които ни подпомагат да разширим знанията си по всички 
предмети, и то по много различен, закачлив и забавен начин. 

В интердисциплинарните проекти темата е само една, но 
предметите, през които я разглеждаме, могат да бъдат няколко. Така 
проблемът се разглежда в няколко различни аспекта. 

Тези проекти ни мотивират да изучаваме неща, които са извън 
учебния материал; изграждат ни нови умения; дават ни възможност да 

виждаме нещата, които ни заобикалят, по по-разнообразен начин. А след 
края ние се чувстваме като хора, научили се малко или много на нещо ново, 

придобили самочувствие на едни по-знаещи и можещи! 
Тези проекти ни карат да мислим различно… да мислим зряло! 

През настоящата учебна година ще видим проекти на ученици, малки и 
големи, които с интерес ще работят с помощта на своите преподаватели. 

10-ти „Б“ клас ще ни разкажат за „Здравословното хранене“ 
през погледа на биологията, английския език и информационните 
технологии, а с „Металите от големите периоди“ са се захванали 
учениците от 11-ти „А“ клас, заедно с г-жа Емилия Русимова, г-жа 
Олга Яничкова, г-жа Росица Стаева, г-жа Петя Михалева, г-жа Албена 
Цветкова и г-н Венцислав Стаменов.  

Освен че е трудна, граматиката е интересна. 
Интердисциплинарният проект в  8-ми „А“ клас е озаглавен 
„Grammar is interesting”. Сравняват се българската и английската граматика, а за по-
атрактивното представяне помагат информационните технологии.  

Всеки си мечтае да отиде в Америка, нали? Г-жа Ваня Страхилова, г-жа Милена 
Ангелова, г-жа Миглена Боянова и г-жа Вержиния Петрова ще помогнат на учениците от 6-
ти „А“ клас да „реализират“ своята „Американска мечта“! А 9-ти „А“ клас ще ни разходят из 

Балканските държави и ще представят „Фестивал на балканските 
народи“…  

Други проекти са: „Картинен речник“ в 4-ти клас и „Устойчивото 
развитие на България“ – 12-ти „А“ клас.  

Ние от е-вестник се чувстваме поканени на всички защити и с 
удоволствие ще ги отразим за Вас. 

Надяваме се, че настоящата учебна година ще ни отвори много 
нови прозорчета... 

 

Ива 
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Благотворителността през обектива 
 

                           „Когато думите не стигат, ще се изразявам със снимки.“ – Ансел Адамс 
 

На 17.10.2017 година се проведе награждаването на победителите във фотоконкурса 
„Благотворителността през обектива“ за 2017 година. Тазгодишната изложба се проведе в 
зала „Триъгълната кула на Сердика” в град София.  

Клуб „Добротворци“ и част от екипа на нашия 
училищен е-вестник „Ние за…” имахме невероятната 
възможност да станем свидетели на всяка една история, която е 
разказана в отделна фотография. История, превърнала се в 
Историята ни, а не в историята, която наблюдаваме. Магията, 
случваща се на белите стени, не показваше само отделни хора, 
снимани в подходящия момент, а част от душата им, излязла 
наяве, снимана в точното време. Целта на снимките не беше да 
показва красивото, а да видим красивото през онова, което е 

забравено, отблъскващо и пренебрегвано. Програмата „Благотворителността през обектива” 
се провежда веднъж годишно и е единствената програма в България, финансираща 
фотопроекти.  

Тази година бяха отличени проектите на Александър Николов, Красимира Василева и 
Николай Дойчинов. Тънката линия, която пронизва и проличава в тазгодишната изложба, е 
за срещите с хора, които, преминали през голямо страдание, оставят белезите си и в нас.  

„Последният дар на човека“, представен от 
Александър Николов, е проект за донорство на органи в 
България. Това е един разказ за живота, смъртта и това, 
което е след нея. Идеята е провокирана от кризата в 
обществото и от факта, че ние сме на едно от последните 
места по дарителство (1100 чакащи души). 

„В света на спасените души“ на Красимира Василева 
може да се опише в едно изречение „История за щастието 
и необходимостта ние сами да го даваме.“ Фотографката тръгва по стъпките на дарителите и 
доброволците, останали без име зад своята кауза, сблъскали се лице в лице с нещастието и 
дали всичко от себе си, за да го облекчат.  

Фотопроектът на Николай Дойчинов  „Очи в очи“ е за директното общуване като 
противоотрова срещу предразсъдъците. Фокусът е обърнат срещу бежанците в нашата 
държава и отношенията, които им се предлагат. Неволите и… успехите им, въпреки 
негативното мислене на обкръжението, с което се сблъскват ежедневно.  

„Наградата на публиката“ се връчи на…барабани, моля… – клуб „Добротворци“!  
„Никой не може да направи всичко, но всеки може да направи нещо“ е мотото, което 
събира под себе си кампаниите „Глухарчетата са слънца от обич“, „Подари за една 
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усмивка“, „Вярваме в доброто“, свързани с подкрепата на ученици в неравностойно 
положение /сираци и от социално слаби семейства/. Дарителските инициативи са 
подпомогнати от сем. Тара и Адам Стюард. Получените от Англия пратки се сортират и 
раздават на нуждаещите се. Проведената на 29.10. 2017 г. мащабна кампания „Подадената 
ръка – път към другия“, осигури зимни дрехи, обувки и учебни помагала за деца от над 150 
семейства. По решение на учениците от 11 а клас на 06.10.2017 г., всички детски дрехи са 
дарени на 6-месечно момиче със Синдром на Уилямс. Съвместно с помощта на г-жа Надя 
Безева от УНИЦЕФ и г-жа Звезделина Атанасова от „Карин дом“, осигуриха на детето 
едноседмична терапия във Варна. 

Всяка една кауза ни показа различни модели от нашето ежедневие.  
Изпращането на благотворителен SMS за финансиране на кампания, набираща 

средства за донорство. Това е детето в инвалиден стол, за чието помощно съоръжение ти се 
включи в благотворителен концерт. Това е старицата, на която подари цвете по случай 8-ми 
март (пак по благотворителна инициатива), тънеща в забрава от своите деца и внуци в 
старческия дом. Това са десетките чували, напълнени с дрехи, обувки, училищни 
принадлежности, дарил ги на онези, които са пренебрегвани и отбягвани. Майка Тереза е 
казала „Силната любов не се мери, тя просто се дава.“ 

Александра 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над броя работиха: Александра Йосифова, 12б 

клас; Димана Евгениева, 12б клас; Димитър Тошев, 
12б клас; Ива Тачева, 12б клас; Ивелина   Петрова,   
12б клас;   Лора   Стоянова,   12б клас;  Димина 
Ангелова, 8а клас; Петър Петров, 8а клас; Таня-Мари
 Димитрова, 8а клас; Христофър Трайков, 8а 
клас; Кристиана Яничкова , 10б клас, Емма Лилова, 
10б клас, Натали Ангелова, 10б клас 

Ръководители: Венета Максимова и Рени Спасова 
 


