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Винаги блестящи 
 

Астрошкола „Звезди“, ръководена от госпожа Радка 
Костадинова, учител по физика и астрономия, съществува 
от учебната 2014/15 година. Неин предшественик е клубът 
по астрономия „Урания“, чиято цел е да привлече младите 
хора с интерес към астрономията за допълване на техните 
знания. Още през първата година резултатите от работата 
на школата са впечатляващи: Преслав Асенов – отличен 
(6) на Областния (последен за 6-ти клас) кръг на 
олимпиадата по астрономия с 54 точки и 6-ти в 
националната класация, Тереза Стефанова с оценка много добър (5) с 31 точки от същия 
кръг и Елина Ивайлова - 22 точки. Преслав Асенов е класиран и на II място на 
международната Петербургска олимпиада по астрономия, където печели сребърен медал. 

В рамките на проект „Астропарти Вършец 2016“ на Сдружение с общественополезна 
дейност „Вазовци“ към СУ „Иван Вазов“ град Вършец школата продължава своето 
съществуване и доразвива интереса на учениците към задълбочени знания за необятната 
вселена. Учениците доказват своето високо ниво в различни изяви. 

За областен кръг на олимпиадата по астрономия се класират 4 участници в школата, 
като Тереза Стефанова е най-близо до класирането за  Национален кръг с 24,25 точки 
(границата за класирани ученици е 25,25 т.). За втора поредна година учениците от 
астрошколата участват  в Санкт-Петербургската астрономическа олимпиада. До втори кръг 
са допуснати Росица Давидова и Габриела Стефанова. 

За Коледа учениците от Астрошкола „Звезди“ се включват с благотворителна 
изложба от астрофотографии на Марина Горанова, с които тя участва и в Национален 
конкурс „Космосът“ на фондация Еврика. В конкурса участват общо пет от членовете на 
школата с макет, фотографии, документален филм за астероидите, разработка за 
прабългарския календар и разработен проект за осветление в Космоса. Проектът 
„Осветление в Космоса“ на Анета Лазарова получава първо място в направление „Идеи за 
научни и технически експерименти“. Росица Давидова се класира на второ място за 
компютърно генерирана разработка с проект „Прабългарски календар“. 
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През месец юли в астрономическата лагер-школа 
„Белите брези“ по експериментална физика на проф. д-р 
Иван Бъчваров до гр. Ардино вземат участие четирима от 
участниците в школата.   

 „Тези постижения и нарастващият интерес на 
учениците ни мотивираха да продължим работата си и 
през новата учебна година.“ – споделя госпожа Радка 
Костадинова. 

В потвърждение на това, че са целеустремени и 
готови да покорят нови хоризонти, участниците в 

астрошколата участват вече три години в световния проект „Ератостен“. Те са единствени 
от Източна Европа, които  получават признание за измерванията си и изчислението на 
радиуса на Земята. 

Нови знания и полезна информация учениците от школата, както и от цялата страна, 
получават и по време на петото издание на Астропарти Вършец, проведено на 28 и 29 
октомври 2016. Младите астрономи се срещат отблизо с еволюцията на звездите, 
гравитационни вълни и методите за измерване, астероиди с български имена. Наблюдаваха 
се двойни звезди и мъглявини. Конструира се и макет на космическата сонда „Розета“ .  

Целите, които изпълнява школата по астрономия, са стимулиране и развиване на 
интереса към астрономията от първите си стъпки в природните науки в 5-ти клас по 
предмета човек и природа, през физика  – 7-ми клас… до астрономия, изучавана в 12-ти 
клас.  

Успехът на младите физици, както и на техния 
ръководител, продължава и през тази учебна 
2017/2018 година. Начало на тези постижения 
поставя новият сертификат от университета в Буенос 
Айрес, Аржентина за проекта Ератостен. 

 Въпреки краткия срок от време – наградите не 
спират!  

Проектът „Ератостен“ завоюва втора награда 
на Национален конкурс „Космосът“ на фондация „Еврика“. Беше отличен като STEM 
проектът на област Монтана и учениците бяха поканени да представят своята работа на 
церемонията по връчване на наградите на 20.01.2018 г. в Американски център на площад 
„Славейков“. Всички ученици получиха много и интересни награди.  

Ръководителят на школата по астрономия и учител по 
физика и астрономия в СУ „Иван Вазов“ – госпожа Радка 
Костадинова, получи наградата УЧИТЕЛ SUPER STEM 
BULGARIA, STEM AMBASSADOR. Наградата – златен медал, 
удостоверение от Карнеги център – Питсбърг - САЩ, 
сувенири и подаръци бяха връчени от г-н Соломон Паси.  

Александра 
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Мис успех 2018 
 
Ето, че дойде и Банго Васил – ромската нова година… По този повод на 11-ти януари 

нашето училище проведе конкурс за избор на „Мис Успех“ 2018. Организаторите на 
конкурса са училищните клубове „Добротворци“, ние, „Младите журналисти“, и 11-ти а 
клас.  

Публиката се нареди по столовете в актовата зала 
и след това на сцената излязоха дванадесет красиви 
момичета от ромски произход. Те ни представиха 
своите „Послания към света днес“. А за още по-
веселото настроение на публиката се погрижи Емма 
Лилова, която влезе в ролята на желаеща да участва в 
конкурса. Момичетата отправиха към нас пожелания за 
здраве, любов, усмивки. В журито бяха директорът на 
училището г-жа Ани Ангелова, заместник-директорът 
Рени Спасова, учениците Ивелина Петрова, Айлин Ферад и Благовест Маринов. Те 
единодушно решиха „Мис успех“ да бъде шестокласничката Екатерина Илиянова с нейното 

послание „Искам всеки да вярва в нещо, ако не в друго, 
поне в себе си“. А за второ и трето място определиха 
Емилия Каменова, която благодари на всички 
допринесли за нейния успех, и Гълъбина Илиева, 
която каза, че ако можеше да лети над света, щеше да 
бъде ангел, който решава проблемите на всички хора. 
Наградата на публиката грабна Натали Емилова от 7-
ми клас. Бяха раздадени още много награди за труда на 
екипите: „Мис Абитуриентка“ на 2018 за Ивелина 
Петрова, „Мис Доброволец“ за Симона Славейкова, 

„Мис Талант“ за Емма Лилова и „Мис Василица“ за Вълкана Костова.  
Конкурсът завърши с прекрасните думи на водещите Зорница Давидова и Тедислава 

Иванова и песента на Галя Георгиева. След това 
директорът г-жа Ани Ангелова благодари на всички 
участници за положения труд, красивите послания и 
затова, че споделиха с всички нас своя празник. 

Нека сега пожелаем на всички Бахтало о Васили! 
Бахтало Нево Бреш! – Честит Васильовден! Честита 
нова година! 

Петър 
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Интердисциплинарен проект 
 

Интердисциплинарен проект „Американска 
мечта“ ни беше представен от VIа клас. 

Те ни поканиха на защитата на проекта с цел да 
разширят познанията ни за географско положение и 
особености на континента Северна Америка. 

Показаха ни подробни презентации, свързани с 
релеф, климат, природни дадености. На слайдшоуто 
имаше и допълнителни препратки към живота на 

американците – колко хора живеят там, училища, традиции, храна и т.н. 
Учениците от VIа клас разиграха живота на едно българско семейство, което получава 

зелена карта и заминава за САЩ. 
Демонстрацията продължи с живота им там и 

„сценки“ от училището, в което учи българското дете. 
Представена беше идилична картина на 

„училище-мечта“, в което цари невероятна хармония. 
Ние, журналистите, искрено се надяваме някъде в света 
да съществува подобно училище, а и ние самите да 
учим в такова.  

Прекрасно би било всеки да бъде посрещан по 
подобен начин в нова среда, а и по същия начин да посреща различния. 

Димина 
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Любовта в училище 
 
Казват, че любовта е чувството, което движи света. Тя е това, което едновременно ни 

издига в облаците и ни сваля с гръм 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 най-голямата ни болка. Любовта е навсякъде. А как ние, учениците от 

СУ „Иван Вазов“, почетохме празника на 
влюбените в училище? 

На 25-ти януари аз и моята приятелка 
Димина поставихме плакат с информация за 
празника и кутия за валентинки. На плаката бяхме 
отбелязали как се чества празника в другите 
страни, химна на любовта на български и 
английски, историята за Св.Валентин и таймер, 
който показваше колко дни остават до 14-ти. В 
средата на плаката имаше голямо, плюшено  

пеещо сърце. А кутията за валентинките бе огромна и червена с много панделки и сърца 
навсякъде. На 14-ти февруари раздадохме валентинките и коронясахме момчето и момичето 
с най-много валентинки. „The Queen of Valentine’s“ беше красавицата Ива Тачева, а „The 
King of Valentine’s“ беше хубавецът Благовест Маринов. Ще си призная, че тази година 
поставихме нов рекорд на валентинките. В кутията имаше над 100 валентинки. Надявам се да 
продължава да цари магията на любовта в училище и след празника, защото с любов всичко 
е по-лесно.  

Таня-Мари 
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145 години безсмъртие 
 

Ако в българската история има неоспорима 
фигура, то това е Апостола на Свободата Васил 
Левски. Неслучайно многократно в обществото се 
води дебатът дали да бъде канонизиран от 
Българската църква. А всъщност той отдавна е 
канонизиран в сърцата ни.  

За поредна година в град Вършец беше 
чествана годишнината от смъртта на идеолога на 
нашето Освобождение. На организираното от 
общината мероприятие присъстваха ученици от 

начален етап на СУ „Иван Вазов“ и музикантите от „Дефилир“. Децата от ЦДО ІV клас 
бяха подготвили стихотворения, посветени на безсмъртието на Васил Левски. 

По случай 145-тата годишнина от смъртта на Апостола прояви имаше и в Корпус 2 на 
СУ „Иван Вазов“. Големите ученици (ЦДО V, VІ и VІІ клас) запознаха по достъпен начин 
малчуганите от ЦДО І, ІІ, ІІІ и ІV клас с делото на великия българин. А в училищните 
коридори и на двете сгради витаеше възрожденският дух чрез картините с образа на Левски. 

Таня-Мари 
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В навечерието на 3-ти март 
 

„И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, 
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща 
славата му дивна като някой ек 
от урва на урва и от век на век!“ 
„Опълченците на Шипка“ 
Иван Вазов 
 

Смутни времена, тежки окови, потиснат народ, изстрадали 
души… Народ, копнеещ за свобода и своя държава. Народ, който 
никога не скланя глава и смело върви напред към Свободата. 

Април, 1876-та година. Българите са все по-близо до така 
бленувана самостоятелна държава. И ето на 20-ти април българският 
народ за пореден път се вдига срещу цяла империя. И отново всеки е 
готов на саможертва и себеотрицание, без дори да знае какъв ще 
бъде изходът… 

Руско-турска война, 1877-1878 година. След жестокото 
потушаване на Априлското въстание българите не се отказват от 
своята цел. Руско-турската война е пътят, който ги води до върха. 
Една от най-героичните битки е отбраната на Шипченския проход. 
В течение на 6 дни българи и руси с огън и щик отблъскват атаките 
на турците. Отбраната на Шипка започва през лятото и продължава през есента и зимата, за 
да се стигне до дългоочаквания момент – Освобождението. 

3-ти март 1878 година. В градчето Сан 
Стефано е подписан договор, който слага край на 
войната, а България е възстановена като автономно 
княжество. 

Започва нова епоха в историята на 
българската държава. Епоха, белязана от подвига, 
подплатен с огромни човешки жертви, ужаси и 
страдания и битките до смърт за всяка педя земя. 

Всяка година в навечерието на Националния 
празник свеждаме глави пред героизма и мъченичеството на българина, превърнали го в 
герой. Този ден е въплъщение на едно ново начало. Началото на една свободна България, 
за която ненапразно дадоха живота си хиляди. 

Колко лесно загърбваме Родината си, поблазнени от „по-добрия“ свят, без дори да се 
замислим. В годините на робство предците ни не се отказват.  Не губят надежда нито за миг, 
а продължават. Продължават, защото знаят, че ще успеят с цената на много кръв и животи. 

В навечерието на 3-ти март сме длъжни да се запитаме къде е желанието да се борим 
днес, за да сме по-добрият свят? Защо избираме лесния път – няколкочасовият полет и вече 
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сме там? А нужни ли сме някому там? Там земята не е напоена с кръвта на предците ни. Там 
я няма Шипка, няма я Перущица, няма го Батак… 

3-ти март е денят, в който ние трябва да 
забравим за различията помежду си така, както 
преди повече от 140 години. Различни хора – 
образовани и неуки, заможни и не чак толкова 
заможни, можещи и имащи желание да могат, но 
всички те сплотени и вярващи, че Свободата е 
близо. 

„Българийо, за тебе те умряха“ („Новото 
гробище над Сливница“, Иван Вазов). Ако тези 
герои и последователите им не бяха се жертвали, може би ние днес щяхме да сме тези, които 
се борят за собствена държава. 

Трябва да си помислим за всичко хубаво, което имаме днес, защото то е тук, 
благодарение на тези, които са се борили неуморно преди! 

Димана  
 
 

 

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 
 


