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На съд 

 
На 10.03.2018г. учениците от 9а клас заедно със своята преподавателка по български 

език и литература Румяна Илиева ни въвлякоха в удивителния свят на художествените 
творби по един наистина много интересен и незабравим начин. 

Действието се развива в съд „Вършец“, а обвиняем е великият войн Ахил, който е 
съден за убийството на Хектор. Цар Приам, Агамемнон, богинята Тетида и Бризеида влизат 
в ролите на адвокати, прокурори, свидетели и съдии. Докато младежите разиграват 
постановката, зад тях вървят части от филма „Троя“, за да се отдадем на магията 
максимално. Антигона, Едип и Креон се включиха „ексклузивно“ с коментар по темата, 
където всеки изрази мнение. Младите и изобретателни ученици, подкрепяни от своя 
ръководител заснели и собствен филм, в които Електра и брат й убиват собствената си 
майка, защото я обвиняват за това, че са загубили баща си. 

Познатите от страниците на христоматията творби оживяха пред публиката. Ние се 
замислихме как бихме постъпили при подобни ситуации и почувствахме героите по-близки 
и „по-очовечени“. Сякаш не искахме да излизаме от вълшебния свят на старогръцката 
митология и литература. 

Христофър 
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Другите през моите очи 
 

Еразъм е чувство, което никой, който не го е изпитал, не може да опише. 
Този проект донесе на мен и на всички, които участваха, много позитивни емоции, 

много вълнения и дори сълзи от радост. 
Хората, с които се запознахме, ни накараха да 

разберем колко дружелюбни, възпитани, интелигентни 
и гостоприемни може да бъдем. 

Те ни отвориха очите и ни накараха да осъзнаем 
колко е важно да знаеш език, за да можеш да общуваш, 
а общуването всъщност не било “Hi, My name is”… и  
“How are you”, а наистина да знаеш как да обясниш,че 
този проект ти е харесал например. 

Като започна от запознанството ми с моето момиче от Румъния и завърша с гаджето 
на Радослав, мога да кажа, че те са тийнейджъри точно като нас и са толкова мили и 
възпитани точно, колкото и ние. 

Този проект показа на всички нас, че трябва да помислим малко преди да кажем „Не 
знам как да го обясня“ и приключим с темата, за която сме говорили. 

Запознахме се с едни прекрасни хора, с едни мили и общителни деца и учители, 
които направиха тази една седмица незабравима за нас и дано и ние сме направили техния 
престой тук точно толкова незабравим. 

Изпратихме ги със сълзи на очите, а някои дори тичаха след автобуса,  изразявахме 
всички емоции, които изпитвахме през тази седмица.  

За мен всички те бяха обикновени деца, обикновени учители, креативни и готови да 
опознаят не само страната и традициите ни, но и нас самите. 

С държанието си те ни показаха колко държат на своята страна, но приемат и 
различното, което виждат около себе си. 

Нямам търпение да дойде месец юни и да се видя отново с моите приятели от 
Румъния, защото те наистина много ми липсват. 

Димина 
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Моите преживявания по Еразъм+ 
 
Първо е очакването! Винаги! 
 Още от момента, в който се включихме в този проект. Работихме много. Създавахме 

презентации и лого, превеждахме текстове, драматизирахме приказка и … очаквахме 
гостите.Знаехме, че това са младежи  като нас, но свикнали с друг начин на живот, други 
традиции, култура, та дори и правила. Колкото по-близка беше датата на пристигането, 
толкова по-голямо беше любопитството ни. 

Ден 1: Запознанството. Ден първи приличаше 
по-скоро на американско криминале. Как така ли? 
Всеки стои един такъв прибран, усмихнат тъпо и 
мислейки си „Какво искат сега от мен?“ „Госпожо, 
не, не казах, върнете се, останете с мен, ама моля Ви 
се!“ Така и не останаха, защото всичко това си 
течеше само в моята глава. Нашите гости дори се 
запознаха с кмета на град Вършец - инж. Иван 
Лазаров, след като опитаха нашата традиционна 
питка. Може би се отпуснахме , когато се хванахме на 
хорото, едно хубаво българско хоро се завъртя в двора, а на него се бяха хванали българи, 
турци, словенци, румънци и италианци. Красота! Преди вечерята италианките дойдоха при 
мен и Ради и ни попитаха дали искаме след вечеря да излезем… кимнахме одобрително, 
защото и двамата си загубихме някъде английския. 21:00!!! Часът на срещата. Новите дрехи, 
коженото яке, прическата, а да! Парфюмът! Тръгваме… след 150 метра осъзнах, че съм без 
обувки. Връщаме се, обуваме се и излитаме отново. Аз и Ради срещнахме момичетата и 
отидохме да поиграем билярд, стана 23:30, а те нямаха никакви намерения да се прибират. Е, 
аз как да им кажа, че мама ми каза в 22:00 да съм вкъщи? Към 1:30 решиха, че е време да се 
прибираме. Прибрахме се, а познайте кой ме чакаше вкъщи с точилката… МАМА! 

Ден 2: Време за опознаване на района и красивата българска природа. В 9:30 всички 
ние се събрахме и бяхме готови да посетим 
Клисурския Манастир. Тръгнахме – стигнахме – 
разгледахме! „Красота!“- това казваха всички наши 
гости. След цялата радост и милионите снимки 
настъпи време да се връщаме във Вършец. 
Тръгнахме – стигнахме – ядохме и настъпи време 
за турнирите, които организира училището. 
Първият беше волейболен, а вторият по тенис на 
маса. Аз взех участие в турнира по волейбол. 

Резултатите няма и не искам да коментирам! Ще кажа само, че загубихме, но достойно. За 
турнира на тенис на маса вече не знам какво е ставало.  
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Ден 3: Дискотека. В един дъждовен ден всички 
деца се събраха в актовата зала, а DJ Ico и DJ Rado 
осигуриха музиката. Представихме презентациите за 
нашия град, а гостите ни представиха своите градове и 
обичаите на страните си, след това поехме към Леденика, 
където за щастие не валеше. Гледахме светлинно шоу и 
обиколихме пещерата, на всички много им хареса. След 
разходката ни из пещерата посетихме и Враца. Имахме 2 
часа да разведем нашите чужди приятели.Минаха и 2-та 

часа разходки и дойде време да си ходим обратно във Вършец. 
Ден 4: Нашите гости обиколиха из нашето 

училище и влязоха при няколко класа, за да 
проследят учебния процес, след това тръгнахме към 
Белоградчишките скали и крепостта Баба Вида.Как 
да ви опиша ситуацията? И на двете места от всяка 
уста се чуваше „ЕХА!“ . Българската красота и 
природа ги завладяха. 

Ден 5: Последен ден! Първото нещо, с което 
се заехме беше правенето на постери със заглавие 
„България през моите очи“ . Отборите бяха смесени имаше деца от всички народности, 
които включваше проекта във всеки отбор. Постерите бяха удивителни! След това се 

разходихме из града, а за финал се насладихме на 
концерт, организиран от училището. Духов 
оркестър „Дефилир“ и красивите ни мажоретки 
приповдигнаха настроението. Вокална формация 
„Joy“ завладяха публиката още повече, а 
индивидуалните изпълнения на Радостина, Галя и 
Таня-Мари бяха удивителни. След вълна бурни 
аплодисменти дойде време за връчването на 
специалните сертификати от Еразъм+. 

Ден 6: Изпращане… Бяхме заедно само 5 дни, а когато дойде време да се разделим, 
сълзи се стичаха по бузите на всички. Чакаме да се срещнем отново. Обичаме Ви!!! 

Христофър 
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Пътешествие из Европа 
 

На 24-ти Април 2018 г. в актовата зала на 
нашето училище се проведе защита на 
интердисциплинарния проект „Пътешествие из 
Европа“, включващ предметите английски език, 
изобразително изкуство и хореография. Учениците 
от 4-ти Б клас ни показаха колко много знаят за 
различните култури, като ни въвлякоха в  забавна 
обиколка на най-известните забележителности в 
света с помощта на своите учители Гергана 
Найденова, Катя Замфирова, Димитринка Маринова, 
Невена Стоянова и Бояна Митрова. В рамките на 45 
мин. малчуганите ни демонстрираха своите умения по рисуване, пеене, танцуване и 

говорене на английски език. Те ни запознаха със 
София, Мадрид, Париж, Рим и Лондон. По време на 
почивките между представянето на различните градове 
децата ни забавляваха с традиционни танци като 
ръченица и Пасо Добле и с песните „ Да протегнем на 
някой ръка“ и „The countries of the world“.  

Урокът протече много забавно и разнообразно и 
наистина научихме по нещо ново. Надяваме се, че 
учениците ще продължат да трупат знания и ще ни ги 
представят все по-добре. 

Таня-Мари 
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Денят на момичетата в ИКТ 
 
„България е на първо място по брой на жени в IT-сектора. 20,7 на сто от 

програмистите са жени. За сравнение в Европа са 16%. Делът им ще се увеличава, защото 30 
на сто от завършващите са студентки. В ЕС са два пъти по – малко.“ -  посочи зам. 
министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. 

На 28 април ние, част от учениците от 8,9,10 и 11 клас, заедно с госпожа Радка 
Костадинова и Оля Яничкова посетихме Университета за национално и световно 
стопанство в град София.Причина за отиването ни беше денят на момичетата в 
информационните и комуникационни технологии – глобална инициатива на 
Международния съюз, чиято цел е да мотивира и насърчава младите момичета и жени да се 
обучават и реализират в сферата на ИКТ.   

След като се регистрирахме  като посетители на университета, започна тържествената 
част с приветствие от ректора на университета Стати Статев. Госпожа Илиана Йотова – 
вицепрезидент на Р. България също не пропусна да ни поздрави и мотивира. Господин 
Хоулин Зао – генерален секретар на Международния съюз по далекосъобщения, изрази 
своите приветствия към нас и възхищението от УНСС и многобройните му възпитаници. 
Той подчерта, че България има един от най – високите дялове на женско участие в сектора 
на ИКТ. И разбира се, най – мотивиращата реч за накрая от госпожа Мария Габриел – 
еврокомисар по цифрова икономика и общество. Тя изрази своята гордост, че България е 
водеща страна в Европа по участие на момичета и жени в сектора на ИКТ. 

След тази мотивация ни въведоха и в  същинската част по специалността, а именно 
участието в практическите занимания по програмиране, създаване на приложения, 
виртуална реалност и др. Научиха ни да правим кодове с пожелания, програмирахме робот, 
играхме игри и описвахме любимите си предмети с помощта на кодове.  

За участието си всички  получихме сертификати. Ректорът заяви, че ще предложи на 
Академичния съвет на ученичките, които ще се дипломират през тази и следващата учебна 
година, сертификатите да се призная за успешно положен кандидат-студентски изпит в 
УНСС. Покани и момичетата, които ще завършат средното си образование след няколко 
години, да участват в Националното състезание по приложна информатика и статистика, 
което се организира от УНСС. 

Емма 
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Знам повече 
 
На девети май в корпус 2 на нашето училище ни 

посрещна приятна изненада от лъчезарните ученици от 
група за допълнително обучение по български език и 
литература – 3-ти а клас по проект „Твоят час”.  

Тяхната представителна изява беше и състезание, и 
празник. 

Групата, разделена на три екипа – Лъч, Мак и Бор, 
демонстрираше знанията си, като с лекота преодоляваше 
препятствията, подготвени от госпожа Анелия Иванова. 

Изявата започна с първата игра, наречена „Защо“. 
Пред децата имаше табло, на което те трябваше да съставят думи с изтеглените преди това 
листчета. Така този отбор, който имаше най-много думи, получаваше най-много точки. 
Интересно, нали? Но не знаете, какво Ви чака натам. 

Втората игра беше наистина трудна, но и забавна. Децата 
трябваше да изберат най-дългата дума от първа игра и да направят 
възможно най-дълги изречения с нея. Всички се справиха чудесно.  

Имаше още една последна игра, в която отборите трябваше 
да измислят изречения, свързани с имената на техните отбори. Не 
мисля, че аз бих направил по-добри изречения от техните. Не си 
мислете, че това е краят на изявата.  

След игрите един млад „гений“ на име Валентин ни 
представи своята презентация за Слънчевата система. Вие знаехте 
ли, че това петно на планетата Юпитер 
е огромен ураган, който не е отминал и 
до днес? Е, аз не го знаех. 

Друг умник от класа ни разказа 
как в YouTube  открил една програма за анимиране на герои от 
Minecraft. Той ни показа няколко видеа, които сам е анимирал. 
Нe можех да повярвам, че дете от 3-ти клас може да направи 
такива неща. След тях групата, чрез песни, танци и 
стихотворения ни разказа накратко как минават някои техни 
часове. По време на часа по физическо те танцуваха в съпровод 
на песента “Animals”. В следващия час, часът по музика, 
талантите влязоха в ролята на певци. 

Изненадан съм, че това е група за допълнително обучение 
по български език и литература. 

А колко знаят отличниците?   
Петър  

 



 
 

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“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

Следвайте мечтите си 
 

„Следвай смело посоката на мечтите си. Живей живота, който винаги си си 
представял.“ 

Хендри Дейвид Торо 
11 май, ден който със сигурност ще запомним. 

Ден, в който от нашето гнездо, наречено училище, 
отново отлетя нов випуск зрелостници,  готови да 
покажат на света какво знаят и могат. 

Както всяка година тържеството започна с марш на 
оркестър „Дефилир” и танц на нашите прекрасни 
мажоретки. Внесоха се знамената от отличниците на 
випуск 2018 и със насълзени очи ги предадоха на техните 
достойни наследници от 11 клас. Под звуците на химна 
на Република България се издигна знамето и както традицията повелява, бяха  поднесени 
цветя на паметника на Иван Вазов. 

Аз и Христофър имахме честта да бъдем водещи на това събитие и да изпратим 
нашите приятели от 12-ти клас. Те бяха горди с постиженията си, но в очите им имаше и 
тъга от раздялата с училището. Избрали бяха за свое облекло не пищни тоалети, а 
дарителски тениски, с което доказаха, че вече са зрели хора с гражданска позиция и 
отговорност. 

Госпожа Ани Ангелова разчувства всички със своите думи към  „нейните деца” и ги 
изпрати подобаващо. Нека спомена, че наградите, които бяха раздадени, не бяха само за 
отличен успех, а и за приноса на певици, театрали, спортисти, вестникари, 
мажоретки…Както знаете нашето училище има таланти във всички области и всички 
полагаме много труд, за да сме по-добри и по-добри с всеки изминал ден, и разбира се всеки 
труд трябва да бъде оценен и възнаграден. 

За да покаже, че ние не сме на това събитие само защото трябва, Таня-Мари отправи 
обръщение към всички дванадесетокласници  от наше име. 

Габриела Найденова от 12 а клас, изказа благодарности към всички учители, водели  
за ръка нея и нейните съученици от  първите им несигурни стъпки. 

Същата чест имаше и Димитър Тошев от 12 б клас, който сподели мислите и 
чувствата на зрелостниците от езиковата паралелка. 

Вълнуваща беше и общата прегръдка на всички дванадесетокласници под звуците на 
„Един неразделен клас“ 

Нима отдавна бе това, как бързо времето минава, ето вие бяхте първи клас и с озарени 
очи гледахте към прага на училищната стая, сега пак гледате към нея, но този път с 
насълзени очи. Отново сядате на познатия чин, отново се чувствате като първокласници, но 
вие вече сте пораснали млади хора, готови да покорите света. 

На добър час приятели! 
Кристиана 
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Довиждане абитуриенти 
 
Скъпи абитуриенти, колкото и да не ни се иска 

ще трябва да се разделим с вас. Вие вече сте големи и 
трябва да продължите по пътя си. Знайте, че ще ни 
липсвате много с примера, който ни давате, а и с 
увереността, че има по-големи от нас и те ще 
направят, каквото е нужно. 

От името на всички ученици Ви пожелавам 
много успех и късмет във всичко, което се захванете. 
Следвайте мечтите си, защото сте много талантливи,  
и вярвайте в себе си. 

Ние знаем, че вие ще бъдете след време успешни адвокати, книгоиздатели, 
фармацевти, спортисти и...всичко, което си пожелаете. Не забравяйте, че тръгнахте оттук, от 
общото ни училище и че то, училището, и всички ние в него ще се радваме да се връщате 
при нас.  

Искам да кажа едно специално огромно благодаря на нашите приятели от вестника.  
Специално за вас – Али, Диманка, Митко, Лори, Ивка и Ивка! Без вас ни чака много работа. 
Няма да има кой да вижда правописните ни грешки с орловия си поглед – Диманче, няма да 
има кой да ни помага с трудните синоними, за да може текстовете ни да изглеждат по-
художествени – Али, няма да има кой да ни разсмива –Митко и Лори и наистина не знам 
какво ще правим без великолепните хрумки на Ивка1 и Ивка 2. Вие ни помогнахте да 
научим много неща -  да изразяваме мнението си по-свободно, да пишем като истински 
репортери и най-важното да знаем къде се слага пълен и кратък член, преди госпожите да са 
стиснали устни недоволно. 

Ще ви стискаме палци, за да успявате във всичко. Нека винаги да преодолявате 
препятствията с усмивка, да не се плашите от предизвикателствата, да имате широки 
хоризонти и силни криле! 

Имаме една молба към вас... Не ни забравяйте и ни посещавайте по-често. На добър 
час и до нови срещи. Обичаме Ви... 

                                                                                                                                                         
Таня-Мари 
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Фестивал на балканските народи в училище 
    
На 18-ти май 2018 г. в актовата зала на нашето училище се проведе защита на 

интердисциплинарен проект „Фестивал на балканските народи“, включващ предметите 
география, музика и информационни технологии. 

   Учениците от 9-ти а клас заедно с учителите Ваня Страхилова, Камен Пунчев, 
Албена Цветкова и Венцислав Стаменов по нетрадиционен начин ни въвлякоха в своето 
приключение. 

   Сформираните екипи представяха своите проекти пред жури, което влезе в роля на 
Европейска комисия за финансиране. Учениците, които представяха Турция, впечатлиха 
със знанията си за традиционни турски сладкиши. Техният бизнесплан беше свързан със 
създаването на квартална сладкарница. Вторият екип заложи на емблематичното за Гърция 
производство на маслини, а представителките за Черна Гора показаха проект за 
свръхлуксозен хотел. Най-впечатляващ беше разказът за Албания и жените бурнеши. 

    По време на почивките между различните проекти участие взеха и вокална група 
„JOY“ с песните „Бре Петрунко“ и „Вода“ и част от деветокласниците ни зарадваха с бърза 
и ритмична ръченица. 

   Защитата на проекта приключи с оценяване от журито – Рени Спасова, Емилия 
Русимова и Петя Цветкова. Победителите бяха учениците от отбора на Гърция. 

Всички се бяха постарали много и защитата се превърна в събитие, което освен 
информативна имаше и експресивна функция. 

 
Таня-Мари 
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24-ти май 
 
24-ти май – официален празник на България, ден, в който всеки се чувства горд 

българин.  
По традиция това е празничният, незабравимият, изпълнен с красота и емоции ден, в 

който училището ни – СУ „Иван Вазов", изпраща своите абитуриенти. 
Тази година обаче нашите дванадесетокласници не 

присъстваха в сутрешното, облачно утро пред училище. Те 
бяха получи своите призове и отличия и бяха заети с 
приготовления за вечерта.  

Ние, по-малките ученици, в 09:00 часа, тръгнахме от 
зеления, цветен двор на училището ни с дефиле към 
читалище „Христо Ботев“. Разбира се, както винаги, първи 
бяха  духовата музика и мажоретният ни състав. 

Дори да не завършваха, учениците бяха с усмивки на 
лицето, защото ще получат грамоти, тортички и 
аплодисменти, които са заслужили за това, че са представили 
училището ни през годината.  

Празничният концерт беше феерия от ритми и багри, 
звънливите гласчета на първокласниците и шопската сюита 
създадоха много настроение у публиката.  

Иииии… голямото очакване… да стане 19:00 часът, за да видим тазгодишните 
абитуриенти.  

Както всяка година, така и тази, дъждът не ни подмина. Така валя, че нямаше как 
красивите ни момичета от 12-ти клас, да не изцапат роклите си поне в някоя малка локва. Но 
като по часовник и тогава точно в 18:00 часа спря да вали. Дъждът даде път на слънцето да 
изгрее, както изгряха нашите дванадесетокласници. 

Така… След като се събраха, всеки клас отиде да вземе класния си ръководител, и 
заедно се запътиха към „втория дом“ – училището. Направиха си фотосесията и следващата 
спирка беше новият парк. Там се забавиха малко повече и ни накараха да ги почакаме, но им 
беше простено, защото бяха зашеметяващи. 

Дойде времето да пристигнат на „червения килим“, да слязат от своите коли, коя от 
коя по-лъскава и впечатляваща. 

Започнаха да слизат един по един „принцовете и принцесите“ и аплодисментите  на 
роднини, приятели и непознати не стихваха. 

Девойките тази година бяха по-цветни и по-различни отвсякога. Малките момичета 
виждаха на живо героините от вълшебни приказки и шепнеха: „Ахх… искам и аз да съм 
като нея след време“. Тази година имаше от всички цветове на дъгата. Какво по-прекрасно 
от това?  Повечето бяха с дълги рокли, косите бяха пуснати или на кок. Гримът беше 
празнично различен и това ги караше да блестят. Наистина бяха като излезли от  приказка, в 
която се разказва за принцеси и принцове! 
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А да кажа, че и младежите не останаха по-назад, даже достигаха красотата на дамите. 
Стилни, с усмивки до ушите, най-различни костюми – от елегантно до спортно. Черният и 
синият цвят бяха водещи.  

Класните ръководители г-жа Дида Николова и г-жа Роси Стаева, бяха много красиви, 
вписваха се  идеално в целия празничен парад. 

Чарът, стилът, грациозността, широките усмивки всичко това не липсваше на 12-ти а 
и 12-ти б клас. 

Тази вечер на 24-ти май ще остане завинаги в сърцата на тазгодишните абитуриенти. 
Емоциите, които ги бяха обзели, ще са в сърцата им завинаги. Сега те затвориха една важна 
врата в живота си, но следва да отварят още много. Както птичките отлитат на юг, така 
дойде и тяхното време. А на есен пожелавам да се влеят в редиците на студентството в 
мечтаната специалност. 

Но, каквото и да кажа, Випуск 2018 наистина можем да наречем „Випускът на 
красотата“. 

На добър час, приятели! Попътен вятър, следвайте мечтите си и не забравяйте, че 
винаги ще имате един „втори дом“ – любимото училище! 

Нати 
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Седмица на доброто в дела и картини  
 
Баба винаги казва „Прави добро, защото отваря много врати“. Аз, разбира се, слушам и 

изпълнявам, защото добротата е нещо, което има висока морална стойност. Нещо, което те 
прави щастлив.  

Ние, учениците от СУ „Иван Вазов“, обичаме да правим добрини, затова участвахме в 
„Седмицата на доброто в дела и картини“  

В първия ден на седмицата Симона и Теди зарадваха децата от ДГ Слънце – кв. Заножене  
с дрешки и играчки. 

Втория ден участие взеха учениците от 6-ти клас – Роси, Дафина, Еми, Естир, Криси1 и 
Криси2  заедно с техните ръководители г-н Александров и г-жа Славомирова. Въпреки 
натоварените си графици те успяха да сортират доста дрехи за деца, нуждаещи се от помощ. 

Третия ден аз се разписах с предаването на намерен от мен в парка телефон. 
Четвъртия ден Мария Велизарова помогна на своите баби, като засади дръвчета на двора 

и взе участие в боядисването на стаи. 
Петия ден Виктория Георгиева участва в благотворителна кауза със свое стихотворение и 

спечели кукла, която ще дари на бедно дете. 
Шестия ден децата от 1-ви и 2-ри клас заедно с някои какички и батковци от 6-ти клас ни 

забавляваха с песни и танци в актовата зала на нашето училище. 
Завършихме седмицата с интервюто на Айлин и Жаси  „Добрите думи“. 
Доброто не е заключено в една седмица, то е отношението към света около теб. Трябва да 

продължим да правим добрини и да помагаме на по-слабите. Нека бъдем добри един към 
друг.  

Таня-Мари 
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До небето и обратно 
 

Благодарение на г-жа Радка Костадинова в предпоследния 
ден на месец май станахме свидетели на откриването на поредната 
нова придобивка в нашето училище – метеорологична станция. 
Настоящият проект се реализира благодарение на помощта на 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма 
„Знания по успех“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България. 

Откриването започна с танц на нашите мажоретки, както и с 
изпълнение на духов оркестър „Дефилир”. Г-жа Костадинова 
разказа за новата ни метеорологична станция. Г-н Петър Стефанов 
– заместник-кмет на община Вършец имаше честта да отреже 
лентата заедно с председателя на НПО „Вазовци“, г-жа Бояна 
Александрова. Клуб „Астрономия“ ни покани в актовата зала на 

училището, където вече започна интересното. Събитието съчетаваше изложба, театрална 
форма, видеоимпресия и ученически проект.  

Както знаем, всяка година г-жа Костадинова 
обучава млади и талантливи ученици, желаещи да се 
занимават с астрономия. Те искаха да ни покажат какво 
са правили през годината, защото желанието и страстта 
трябва да са споделени. 

Трябва да спомена и факта, че всички младежи, 
които работят заедно с госпожата, са доста изявени и в 
областта на изкуството, и за да го покажат, те пяха, 
танцуваха и ни поднесоха научните факти чрез пиеса, 
което да си призная беше много добра идея, защото така 
информацията се разбра доста по-лесно и приятно. 

Ах, какво да споменем за Галя… Отново чухме нейна песен, но този път тя беше 
съпроводена и от другите участници…  

Накрая имаше доста интересни книги като награди за най-слушащите… Аз, разбира 
се, не спечелих. 

Всички бяха щастливи, а участниците бяха горди с труда си. 
Кристиана  
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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 

 


