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Или 
Защо се получава тоооолкова бавно? 

 
Искам да попитам всички ученици от СУ „Иван Вазов“, техните родители и нашите 

преподаватели – „Защо се получава… толкова бавно?“ 
Ако се чудите за какво Ви задавам този въпрос, значи изобщо не сте в час! Но, моля, 

нека Ви просветля. 
 

DMS KOSMOS на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel) 
 

 Говоря ви за дарителската кампанията, която се провежда 
за реализирането на НАШ мобилен планетариум - Immersive 
Experiences! Дано вече се сетихте, ако не – много жалко… за 
всички нас! 

В днешно време често се питаме: „Защо да го правя? Какво 
получавам аз?!“. Но, хора, това ново оборудване е за всички – ние, 
бъдещите ученици и всички преподаватели. Често говорим и 
мрънкаме за промени в училище, искаме нови 

високотехнологични 
кабинети, роптаем срещу 
сегашните условия на 
обучение и работа, но 
излиза, че сме големи в 

приказките си и, уви, малки в действията си.  
Това е възможност да имаме модерно 

високотехнологично средство за обучение, което е в 
крак с нашето време, а ние продължаваме да 
бездействаме! Мобилният планетариум е всъщност 
виртуално обучение и ще ни даде възможността да 
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се докоснем до магията на необятния Космос. С 
тази нова технология ще улесним много 
ученето, то ще ни даде възможност по един 
приятен и забавен начин пряко да наблюдаваме 
различни процеси, явления и закономерности.  

Но ако това не Ви е достатъчно 
мотивиращо, нека продължа! Новият 
планетариум ще бъде част от бъдещия 
регионален „Ученически център за върхови 
постижения“ при СУ „Иван Вазов“. Това ще 
ни помогне да изградим условия за подготовка 
преди университета, да знаем какво е бизнес 
ориентирана среда и тези от нас, които имат 
таланти и заложби за върхови постижения в сфери като наука, бизнес, култура и др., да 
бъдат забелязани и подкрепени! 

Ние не останахме безучастни към новата дарителска кампания DMS KOSMOS и 
организирахме благотворителен концерт, направихме благотворителен базар! Полагаме 
усилия да популяризираме идеята, защото сме убедени, че тя няма да остане в рамките на 
нашето училищно ниво. Вярваме в съпричастността на хората, защото знаем, че винаги са 

готови да инвестират в децата и тяхното 
образование! 

Въпреки усилията, положени от 
нас и sms-те, които изпратихме, все още 
сме далеч от реализирането на проекта за 
мобилен планетариум. Ние обаче 
вярваме, че с общи усилия, мечтата ни е 
дестинация, към която се приближаваме с 
всеки нов изпратен sms. Единственото, от 
което се нуждаем, е да сме постоянни, 
единни и да преследваме своето бъдеще!  

 
Благодарим на всеки, който ще отдели 1 левче, за да се сбъдне мечтата на 600 

ученици и техните преподаватели! 
 

Александра  
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Урок за дрогата 
 

На 7-ми ноември в часа на класа при нас, 
осмокласниците от VІІІ а клас, се проведе урок на тема 
„Видове наркотици“. 

Г-н Вергил Георгиев – инспектор в криминална 
полиция в РУ Вършец, ни обясни какво същност е 
дрогата, как изглежда, какви вреди нанася на човека, как да 
се предпазим от нея и как тя въздейства на децата. 

Докато увлекателно поднасяше непознатата за нас 
информация, ние разглеждахме книга с изображения и 
интересни факти за някои видове наркотични вещества: 
хероин, морфин, канабис и други.  

В края на часа г-н Георгиев отговори на нашите въпроси. Един от тях го върна в 
далечното минало, когато той също като нас е бил ученик. Сподели, че нещото, което го е 
накарало да се насочи към професията на криминалист, са именно думите на неговата 
учителка г-жа Русимова „Дозата прави отровата“. За нас, осмокласниците, часът беше много 
различен и полезен.  

Надяваме се, че отново ще има подобни интересни часове. 
Таня-Мари   
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Най-достойният лидер 
 

В разгара на красивата есен през месец ноември бе проведена поредната инициатива 
на учениците от СУ „Иван Вазов“.  

Единадесетокласниците организираха интересна игра, включваща и хора от 
публиката. Тема на форума е „Лидерството“. Всеки от кандидатите за лидери трябваше да 
представи своите идеи за бъдещ просперитет на нашето училище. В крайното гласуване 
участваха всички присъстващи, а победителят след финалното гласуване бе… 

Е, за да разберете, първо научете как протече играта.  
Всички ученици от горен курс бяхме 

събрани в актовата зала, а там ни чакаха 11а и 11б 
клас, заедно с учителите и класните ръководители. 
След кратко представяне играта започна, а самата 
тя включваше първоначално избиране на лидери 
сред самите организатори.  

Едно място обаче остана вакантно, но 
веднага кандидат от публиката изяви желание. Това 
бе Благовест Маринов – 12б клас. И както са казали 
хората „Риск печели, риск губи“.  

Играта започна, като всеки отбор избра свой лидер. Начело на съответните отборите 
застанаха Габриела Стефанова, Емилиян Илиев, Кристина Конова и Благовест Маринов.  

Задачата на всеки екип бе да опише своя кандидат чрез кратки характеристики, с цел 
да покаже неговите лидерски качества. Самите лидери пък представиха своите виждания за 
това как да се подобри училищният живот, както за учителите, 
така и за учениците. След това те, кандидат-лидерите, 
представиха своите идеи, а съотборниците им се постараха да ги 
покажат в най-добрата им светлина.  

След проведеното гласуване сред публиката най-добрият 
лидер бе ясен. И той е… Благовест Маринов! Удостоен с 
награда, той беше особено щастлив и направи снимки с някои 
от „най-върлите си фенове“. 

Благодарение на добрата организация и ведрото 
настроение на единадесетокласниците всичко бе представено 
забавно и креативно, което много допадна на публиката, която се 
„заливаше“ в смях.  

А може би и постави началото на бъдещата кариера в 
лидерството на любимеца на публиката и най-изявен лидер – Благовест Маринов? 

Времето ще покаже…  
Димитър  
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Училището – нашето голямо семейство и втори дом 
 

Както всички знаем, на 21-ви ноември се чества Християнският празник на 
семейството. Това е един от значимите дни в живота на един християнин. Празникът, на 
който цялото семейство се събира около трапезата. Традиционно ястие е питката. Тя е 
замесена с много любов и хубави мисли. 

Ние, учениците от СУ „Иван Вазов“, 
усетихме вълшебството на празника 
благодарение на момичетата от ХІ-тите 
класове и във втория ни дом – училището.  

Сутринта на 21-ви във фоайето на 
първия етаж бе поставена пищна маса с 
вкусни питки, направени от младите 
девойки. Върху тях имаше огромен надпис 
„Училището – нашето голямо семейство“.  

И така всички учители и ученици си 
взеха от питките за здраве. Идеята на това 

мероприятие не беше да разберем дали момичетата могат да готвят или пък да похапнем 
доста вкусни питки, а да посрещнем празника заедно като едно голямо семейство, каквото 
трябва да сме.  

Аз лично се надявам занапред да продължим с почитането на старите български 
обичаи в училището ни. 

Таня-Мари  
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Чорапче от Англия 
  

          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, оставят се по течението на живота и навсякъде срещат 
приятелски настроени хора, готови да подадат ръка, да стоплят детското сърце.  

 Това се доказва от едно английско семейство – 
Тара и Адам Стюард, които станаха приятели на 
учениците от СУ „Иван Вазов“ в град Вършец. В 
продължение на две години те изпращат дарения на 
социално слабите ученици в училище, а по време на 
Коледните празници лично подариха коледни чорапчета, 
пълни с лакомства и играчки на послушните и заслужили 
деца. 

Пъстрите чорапчета носеха светлината и добротата 
на празника, но по-ярко грееха детските лица. И 

всъщност дарителската акция се превръща в традиция и празник на забавленията, 
изненадите и човещината, празник, изпълващ детските 
сърца с топлина и благодарност. Впечатляващо бе как 
само за една година Адам е научил сам български език, а 
вече е готов с ентусиазъм да се включи и в 
традиционното българско право хоро. 

 Таня Станчева, Тара и Адам Стюард не са просто 
гости на училището, те станаха част от голямото ни 
семейство. Дадоха пример за това, че даряването и 
помощта правят еднакво щастливи и тези, които дават, и 
тези, които получават. 

Ивелина 
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Доброволческа инициатива 2017 
 

Декември… Месецът на чудесата и добротата в хората! Времето, в  което 
доброволците са наградени за ентусиазма и дейностите си през годината. Доброволчеството 
е част от живота на хиляди хора в България. Доброволците променят живота във все повече 
населени места. Те дават своето време и умения, но имат и нужда от подкрепа и насърчение. 
Затова и ние, от клуб „Добротворци“ и 11-те класове, получихме своето заслужено 
признание. 

За седма поредна година Фондация Лале организира конкурса „Доброволческа 
инициатива“. Поканени са да участват най-различни организации, но всяка от тях заслужава 
достойна награда. 

Двата екипа на СУ „Иван Вазов“, клуб „Добротворци“ и 11а клас, бяха отличени за 
делата си с почетна грамота, връчена от господин Огнян Златев – ръководител на 
представителството в Европейската комисия. 

Доброволчеството е  въпрос на избор за отделния човек, то възпитава в дух на 
съпричастност, толерантност и човечност и ние направихме този избор! 

Емма 
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5-ти декември – Международен ден на доброволчеството 
Инициатива на Министерството на младежта и спорта 

 

Интервю със Симона Пламенова Славейкова от гр. 
Вършец, клуб „Добротворци“ към СУ „Иван Вазов“, 
спечелила второ място в надпреварата на националния 
конкурс „Мисията доброволец – (не)възможна!“ 

 

Коя беше първата Ви доброволческа дейност?  
Включването на класа ни в кампанията „Жълти 

стотинки“, които внасяме по сметка в ДСК в помощ на деца 
с хронични заболявания. Събирахме ги през цялата учебна 
година и понеже междувременно се появиха и други 
инициативи, аз реших, че искам да участвам и в тях. И 
станах член на доброволческия клуб. 

 

Най-запомнящата се доброволческа инициатива, 
в която сте участвали? 

Несъмнено „Надежда за Гери“, момиченцето с 
рядкото заболяване Синдром на Уилямс. Отидохме в дома 

ѝ, където по общо решение ѝ подарихме всички бебешки 
дрехи от благотворителната кампания. Бабата ни изпрати с думите: „Имате златни сърца и 
вие, и жените от телефона!“ (които осигуриха безплатен престой на детето в Карин дом) 

 

Разкажете забавна случка от доброволческите Ви дейности? 
При провеждане на инициативата ни „Надежда за Гери“. След като си тръгнахме от 

дома на момиченцето, решихме дружно да отидем на гости на Вики, така и така сме в 
ромския квартал, където тя живее. Понеже това се случваше веднага след училище, бяхме 

изгладнели и майка ѝ, която пържеше картофи, веднага започна да ни слага на масата. А те 

изчезваха за секунди. Чиниите се пълнеха отново и отново… По едно време баща ѝ дойде 
при нас и като ни видя колко добре се 
представяме, само каза: „Яжте, яжте, 
момичета, картофи имаме два чувала.“ 

 

Разкажете накратко за най-
интересната Ви среща/запознанство 
свързана с доброволчеството. 
Награждаването ни в конкурса, организиран 
от Български дарителски форум и фондация 
BCause съвместно с Регионален исторически 
музей – София. На 17.10.2017 г. посетихме 
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новата изложбена зала „Триъгълна кула на Сердика“. Обстановката беше невероятна, 
запознахме се с цялото ръководство на БДФ и получихме награда – 200 лева, първият 
собствен капитал на клуба ни. 

 

Какви са вашите бъдещи 
доброволчески планове? 

Да влезеш в обувките на другия е 
нелека задача и предизвикателството пред 
нас като екип е да разширяваме спектъра 
на работата си чрез  разнообразни 
дейности, насочени към удовлетворяване 
на желанията и потребностите на всички 
деца. Това е начин да помогнеш на някого 
да преодолее несигурността – тези хора 

имат нужда от подкрепа, за да повярват в себе си и да успеят. От друга страна, контактите с 
дадена общност, намираща се в различно социално положение, дава възможност за 
разширяване на кръгозора, натрупване на умения и зараждане на нови приятелства. Това е 
начин на мислене, отговорност и избор на отделния човек, свързани с желанието 
за  изграждане на важни личностни и социални умения, на активна позиция и развиване на 
стремеж за участие в намирането на решения, засягащи децата и младите хора. 

Ива 
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Седмица на четенето 

От 11.12.2017 до 15.12.2017 в СУ ,,Иван Вазов“ 
се проведе Седмица на четенето. Дейностите 
стартираха в понеделник с посещение по класове на 
любими герои от приказките. Учениците играха ,,Зад 
паравана“, като драматизираха любими приказки и 
басни. На гости на учениците от IIIа клас бяха 
учениците от IIб клас, а при IIIб бяха IIa и IVб клас. 
След което във IIа,б класове се проведе състезание за 
най-бърз четец. IVа и ІVб клас разказваха любими 

приказки. Учениците си размениха интересни за тях книги. 
Показаха своите знания и умения в състезания по правопис и 
краснопис. 

В петък се проведе маратон на четенето със заместник-кмета 
на община Вършец – г-н Петър Стефанов, главния секретар на 
общината г-жа Даниела Тодорова. Общинските представители 
четоха любимите си приказки с учениците и подариха книжки на 
всички класове. В знак на благодарност децата рецитираха хубави 
коледни стихотворения. 

В класовете VII – XII  клас се проведе среща с местен творец 
- Мая Ангелова, която представи на учениците свои книги. Бяха 
прочетени творби от автора, в четенето се включиха и ученици. 
Срещата неусетно премина в беседа, при която пред учениците се 
разкри новият и непознат свят на твореца. 

Петър 
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Коледа е време не само на радост, но и на размисъл 
 

Идва Коледа – най-топлият, донасящ любов и усмивки празничен ден в годината. 
Както по целия свят, така и ние, тук, жителите на град Вършец, с нетърпение очакваме месец 
декември, пълен с вълшебни празници, за да ги отпразнуваме и да сме заедно с любимите 
си хора.  

Учениците от СУ „Иван Вазов“ всяка година 
организират Коледен концерт, за да подадат ръка на 
човек, нуждаещ се от помощ.  

Главните организатори са 12-те класове заедно със 
своите класни ръководители.  

Учениците от 11-ти А и Б клас всяка година 
организират Коледен благотворителен базар за 
подпомагане на определена кауза с помощта на 
съпричастните и даващи ръце на хората от нашето 
градче. Нали все пак затова сме ние, хората, за да си 
помагаме в трудни моменти и да се подкрепяме.  

Тази година единадесетокласниците взеха 
единното решение паричните средства да отидат за 
инвестиране в проекти, които да се реализират в 
училището, слогън е „Подадена ръка за училище на 
бъдещето!“.  

Симона Пламенова от 11-ти Б клас ми разказа 
повече за базара: „Подготовката започна в края на месец ноември. Събрахме се двата класа и 
обсъдихме каква ще бъде каузата на Коледния 
благотворителен базар. Разпределихме 
задачите си така, че всеки да има някаква 
активност в подготовката и реализацията. 
Някои се заеха да направят покани за 
фирмите в града, а други трябваше да 
уведомят учениците за базара и да ги поканят 
да вземат участие, като направят картички, 
свещници, коледни играчки и сладкиши, 
които да се продават. Нямаше определена 
цена и всеки, който идваше да купува по 
нещо, оставяше толкова пари, колкото 
смяташе за нужно“.  

Учениците от 11-те класове сменяха местата си от сутринта чак до обяд, за да не 
пропускат всички учебни занятия и защото беше много студено.  
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Духов оркестър ,,Дефилир“ привлякоха вниманието на минувачите с няколко коледни 
песни.  

Базарът продължи три дни – започна на 18.12.2017 г. и завърши на 20.12.2017 г. 
Благодарение на помощта на хората нашето училището събра сумата от 710 лева, която бе 
преведена по сметката на НПО „Вазовци“.  

,,Коледа размахва магическа пръчица над света, прави всичко по-добро, по-красиво“ – 
Норман Винсънт Пийл 

Нати 
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Дари за усмивка! 
                                               

Бъдете добри не само по Коледа! 
 

15-ти декември е, всички участници в програмата  са развълнувани поради 
предстоящия Коледен концерт... 

Споровете, смехът и веселбата са на лице, коледното настроение е обзело всички. 
Всеки, който е организирал концерт, знае, че това не е лесна работа – определяне на 

кауза, създаване на сценарий, „кастинг“ на желаещите да се включат...  
Денят на генералната репетиция подсказа, че ни предстои едно незабравимо 

преживяване.  
Ето, вече сме 20-ти декември. Концертът ще започне след 

броени минути, залата е препълнена, всички са затаили дъх и 
очакват да разберат с какво ще ни изненадат тазгодишните 
дванадесети класове.  

Ето, че започваме. Светлините угасват, а ръкоплясканията 
огласяват залата. 

Познатата сцена на читалището е преобразена в 
телевизионно студио, а водещи са Ивелина и Лора. Те обявяват 
тазгодишната кауза: събраните пари от концерта ще са дарят на 
момиче с тежка диагноза. Красиела Ангелова е едва 15-годишно 
момиче от село Аспарухово, област Монтана, в момента се подлага 
на лечение, финансово непосилно за родителите й. Песните, танците и подкрепата на 
участниците са посветени на Красиела. 

Габриела, „кореспондентът“, започна с 
представянето на малчуганите от занималните І и ІІ клас 
в СУ „Иван Вазов“. Едва миг след това цялата сцена се 
изпълни с едни малки, но пълни с доброта очички.  
Запознаха ни с традиционни коледни обреди, както и с 
историята за Дядо 
Коледа.  

Всички притаихме 
дъх при танца на малките 

коледари, както и при песента на Галя „All I want for 
Christmas“, когато се появи огромна вълна от детски 
ръчички. Дядо Коледа и Снежанка поздравиха 
присъстващите, а самият Дядо Коледа стана част от 
оркестър Дефилир и заедно изпълниха песента „Jingle 
bells“. 
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„Музикалната кутия” започна с ангелогласните Галя и Людмила и тяхната песен 
„Коледен сън“. След това на сцената ги последваха 
Максимилиян и Наталия, които рецитираха 
стихотворенията „Зима иде“ и „Нова година“.  

Чуваме шум от бели ботуши и шумящи помпони. 
Да, това са нашите мажоретки. Те изпълниха параден 
танц „Привет музиканти“. Вокална формация „JOY“ пак 
се представиха достойно, като изпяха песните 
„Петрунко“ и „Кавал свири“. Ясно е, доста таланти сме 
си в нашето училище. 
А, и да не забравяме 

танцов състав „Северняче“ с красивите момичета, които 
разцъфтяха в „Розова градина“. 

Но концертът не свършва дотук… Насладихме се 
още и на песента „Коледа“ в изпълнение на няколко 
малки снежинки и стихотворенията „Бъдни  вечер“, 

„Снежен човек“, 
„Коледна молитва“ , 
„Коледа“ и „Коледна 
звезда“.  

Благотворителният концерт завърши със 
сърдечните думи на директора на училището, госпожа 
Ани Ангелова, разбрахме една доста хубава новина, 
учениците от единадесетите класове са събрали от 
организирания Благотворителен базар сумата от 710 
лева.  

На следващия ден бяха отчетени и парите от 
концерта – 1800 лева! Всъщност това е и най-голямата сума, събирана досега на 
Благотворителен концерт от ученици в СУ „Иван Вазов“. Парите бяха преведени за 
Красиела.    

Ръка, която дава – никога не обеднява!                        
Кристиана 
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Коледни желания 
 

Хайде ти желание си намисли 
и с дядо Коледа го сподели. 

Вярвайте, че по Коледа в нощта 
се случват много светли чудеса! 

Нека има сняг в косите, 
много топлина в душите! 

И с усмихнати лица 
да грейнем ний като слънца! 

Нека всичко да забравим, 
на Коледния дух да се оставим. 

Нека Господ всички да дари 
с безброй щастливи дни. 

Димина 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


