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Редакционният екип пожелава на 
учениците в Гимназията година без 
двойки, без извинителни бележки, 
без присъствие на педагогическия 
съвет и на „килимчето“ при г-н 
Муховски, без извънредни срещи с 
родителите. На любимите учители 
пожелаваме търпение, за да оцелеят 
след всички сблъсъци с невинаги 
оправданите пориви на младостта, 
и вдъховение, с което да продължат 
да ни водят по пътя на знанието 
и доброто. На всички пожелаваме 
здрава и успешна година, изпълнена 
с радост, топлина, щастие и 
сбъднати мечти! 

Обичам Коледа. За мен празникът започва с 
украсяването на елхата. С ритуалното окачване 
на новата коледна играчка, блестящите гирлянди 
и звездата на връхчето. С червената покривка на 
масата, с мириса на тамян и молитвата на баба. С 
вкуса на мамините  гозби на трапезата и ръцете на 
тате, отпечатани на содената  питка. С паричката 
и дряновата клонка, които брат ми намира. С 
песните на коледарите, топлината на огъня в 
камината и мириса на канела... Истинската Коледа 
е в смирението  и тишината на Бъдни вечер,   в 
благодарността за всичко, което имаме, и мисълта 
за другите, които нямат...

Моята Коледа не е само в звуците, ароматите и 
вкусовете,  а в усещането за близост, топлина и 
споделена обич. В радостта да сме заедно и да се 
събираме. Коледният дух е в очакването. За мен 
Коледа е чудо.

Вярвам в сбъдването на добрите пожелания на 
близките,  на късметите в баницата  и писмата до 
Дядо Коледа. Вярвам в силата на добротворството, 
милосърдието и даряването. Вярвам, че смисълът 
на Коледа не е в получаването, а  в даването.

Вярвам, че най-скъпите подаръци не е необ-
ходимо   да се опаковат.  Просто трябва  да подарим 
на другите това, което им липсва и  от което най-
много се нуждаят,  за което мечтаят – времето 
заедно, вниманието, радостта, кукла с руса коса, 
книга или вълнени чорапи.

Обичам тези дни от годината. Харесва ми 
гледането на семейни филми, ленивото седене  
по пижами на елени,  суетенето около елхата и 
кутиите под нея... Замислям се за близките си – за 
тези, които са до мене, но и за тези,  които вече не 
са с нас.  За всичко, което имам и нямам...

Сигурна съм, че когато давам, се обогатявам; че 
когато съм добра, съм щастлива; че когато сме 
заедно, е празник!

С КАКВО ЩЕ ЗАПОМНИТЕ 
ИЗМИНАЛАТА 2018 

ГОДИНА, КАКВА Е ВАШАТА 
РАВНОСМЕТКА ЗА НЕЯ?

Това е една от най-успешните 
години от създаването на Гимна-
зията, защото имахме много 
сериозни  победи.  Успяхме 
да вземем разрешително за 
надстройката на третия етаж 
от сградата на Гимназията. Не 
само че започнахме строежа, а  в 
момента вече сме монтирали шест 
прозореца и се моля на Бога  да 
бъде така добър с нас, че да ни 
позволи до Коледа да затворим 
сградата отвсякъде  и да започнем 
полека -лека да я правим отвътре. 
Успешно си сътрудничихме с  
общината и асфалтирахме улицата, 
на която се намира училището.

Годината ни донесе удовлетво-
рение и с изключителното пред-
ставяне на  юбилейния ни випуск, 
който ни  зарадва с престижно 
място в класацията на  най-
успелите езикови гимназии на 
матурите по английски език. 
Нашите зрелостници станаха 
втори по успех за цяла България. 
В личен план се радвам на добро 
здраве и на това, че най-голямата 
ми внучка е вече студентка, и то с 

пълна стипендия, а най-малкият 
ми внук е в детската градина. 

Всеки ден при нас е изпълнен 
с редица трудности, но ние ги 
преодоляваме успешно и  това ни 
зарежда с положителни емоции. 
Надявам се, че  следващите години 
ще са още по-ползотворни.
ЧУХМЕ, ЧЕ  ПЛАНИРАТЕ НЕЩО 

ИНТЕРЕСНО ЗА БЪДЕЩИЯ 
ТРЕТИ ЕТАЖ. КАКВО Е ТО?

Трeтият  етаж е включен в 
плановете ни  от самото начало 
на проекта през 2009 година. 
Oще когато сградата се е строeше, 
беше излято нужното количество 
бетон и беше поставена доста-
тъчно арматура в основите. С тази 
надстройка приключваме всички 
строителни дейности по  Училищен 
комплекс „Азбуки“. Ще  завършим 
етажа с  малък декоративен 
проект, който ще превърне 
останалата част от покрива в 
красиво озеленено пространство, 
в едно уютно място за почивка и 
разтоварване на учениците. Така 
сградата ще отговори на най-
модерните екологични тенденции 
в архитектурата и организирането 
на жизнената среда.

И Н Т Е Р В ЮПРАЗНИК Е, 
КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО

Следва на 3 стр. .

Гордост и удовлетворение 
от постигнатото

Разговор с г-н Кръстьо Муховски

от Милена Терзиева
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Ж И В О Т ЪТ  В  У Ч И Л И Щ Е

 В началото на учебната година стартира общоучилищният  
проект „Доброволци по душа“.  Всеки клас избира своя 
доброволческа кауза, в която да вложи труд, време и 
грижи. В отговор на тази инициатива учениците от 8.а  
клас единодушно решиха тяхната благородна кауза да 
е изработване и поставяне на хранилки за птици.  Една  
полезна, смислена и  съобразена със сезона кауза.

Още преди да завали снегът, добротворците бяха 
подготвили материали, с които изработиха заедно  много 
хранилки,  които ще спасят от глад птичките в тази люта 

зима. През студения период те ще зареждат 
закачените хранилки, така че цялата зима да 
има храна в тях. Поставиха ги близо до нашето 
училище, за да могат по всяко време да наглеждат 
своите творения и да са сигурни, че злосторници 

няма да ги повредят или унищожат. Една много благородна 
цел – да помагаме на всички живи същества, колкото и малки 
да са те.  Трябва да помним, че в трудни моменти всички  се 
нуждаем от малко помощ.

Всяко живо същество има 
нужда от помощ от Милена Терзиева

Започна новата учебна година. Както 
всеки път, се вълнувахме да се видим след 
дългата тримесечна  раздяла и да споделим 
преживяното през лятото.  Събрахме  се 
в класната стая, за да проведем първия 
час на класа с  класния си  ръководител 
– г-н  Атанас Димитров. Тогава влезе 
госпожа Грозданова, която ни представи 
инициативата на училището „Добротворци 
по душа“, в която всеки   клас трябваше  
да вземе участие, като се включи в 
благотворителна организация или създаде 
такава. Това породи изключителен  интерес  
у нас  и  започнахме да обсъждаме  каква  
да бъде нашата кауза. Господин Димитров 
ни сподели за един филм, който е гледал 
– „Северозабравени“ – на Антонина 
Лозанова,  ученичка от Видин, която 
помага на възрастните хора в различни 
села на Северозападна България. Решихме, 
че това е добра възможност да продължим 
тази кауза. Ето как се роди инициативата „В 
помощ на възрастните хора“.

Организирането на целия процес  не 
беше лесно. С това се заехме момичетата от 
класа – Маргарита, Дениз, Сияна, Габриела 
и Виктория. Едно от изискванията беше 
да не приемаме парични средства от 
родителите.   Затова решихме да създадем 
страница в социалните мрежи, където 
хората да разберат повече за каузата 
ни и ако имат желание, да се включат. 
Страницата ни много бързо  доби голяма 
популярност. Медиите  научиха  за това, 
което организираме, и благодарение 
на поредица от интервюта в различни 
телевизии, радиа  и вестници  още повече 
хора проявиха интерес към инициативата.

Дойде време  да събираме хранителните 
продукти,  които хората щяха да дарят. 
Събирателният пункт беше в офиса на 
майката на Маргарита. Проведе се в  петък 
и събота, за  да бъде по-удобно за хората. 
Всички от класа, а и съученици от другите  
класове, дежуряхме  на смени, за да може да 
приемем всички дарения. Истината е, че не 
очаквахме толкова много продукти – още  
в събота вечер стаята, планирана да бъде 

събирателен пункт, беше препълнена. До 
последно не можехме да повярваме.  Трогна  
ни жестът  на  една възрастна жена, която 
донесе само  пакет  брашно и каза, че няма 
възможност да купи други  неща, но също 
иска да участва, защото тези хора имат 
повече нужда от нея.

След като пренесохме всичко в училище, 
дойде време за сортирането на продуктите 
и разпределянето им по пакети.  С 
помощта на ученици от 1. до 12. клас и 
учители успяхме да направим 100 пакета.

8. 30 ч. сутринта на 1 декември. Още 
полузаспали, всички от групата се бяхме 
събрали пред училище, заредени с поло-
жителна енергия,  любов  и много дебели 
дрехи, разбира се. Потеглихме. Пътувахме 
3 часа, които минаха неусетно, защото  
много се забавлявахме –  музика, истории 
и смях бяха изпълнили всички коли.

Пристигнахме към обяд. Настанихме се 
и се срещнахме с кмета на първото село.  В 
първата къща ни чакаше една баба, която 
посетиха Сияна, Габи и Джоуи. Излизайки 
от нея, те бяха  разстроени , защото се бяха 
сблъскали с реалността, но и  щастливи, че 
са успели да зарадват тази възрастна жена. 
Следващата къща, в която влязохме, беше на  
мъж, останал сам, защото едната му сестра  
е в друго село, а  другата живее  в Италия. 
И така, къща по къща, се срещахме с много 
хора, с различни истории. В много от селата 
нямаше дори магазин. Хляб получават 
няколко пъти в седмицата. Повечето от 
хората са възрастни и болни, а най-близките 
аптеки са на 20 километра. Но дори да 
намерят начин да стигнат до Белоградчик 

или Видин, не всички могат да си позволят 
скъпите лекарства, които са им предписани.

Когато посетихме село Крачимир,  ни 
посрещна баба Лазаринка, която така ни се 
зарадва, че ни покани в къщата си. Подари  
ни голяма тиква. Накрая си разменихме 
телефоните с обещанието да се чуваме и 
да си говорим. Помоли ни, ако ни дават 
отново по телевизията,  да я споменем. 
Жената просто имаше нужда от внимание.

Вечерта излязохме да се почерпим 
за добре свършената работа в местно  
заведение. Там също ни разпитаха за 
каузата ни и ни пожелаха успех. Така 
завърши първият ден от нашето пътуване.

На следващия ден станахме рано, за да 
продължим разнасянето на пакетите. 
Беше доста изтощително, но като виж-
дахме усмивките на всеки един човек, 
се зареждахме с положителна енергия и 
продължавахме напред. След два дни, 
прекарани по селата, си тръгнахме,  обо-
гатени  с  обичта и признателността на хо-
рата. Именно в този момент разбрахме, че 
всичко си е струвало. Усилията ни не са били 
напразни, защото тези хора се почувстваха 
отново живи и разбраха, че не са забравени.

Сълзи, усмивки, тъга, радост, благо-
дарност и искреност. Много  и  различни 
емоции, които трудно могат да се опишат. 
Едно преживяване, което няма да забра-
вим. Щастливи сме, че вдъхнахме надежда 
на тези хора, но също така се радваме, че го 
направихме заедно. Именно тези  емоции 
ни накараха да излезем от сигурния и добре 
уреден живот, който водим, и  да видим 
света от различен ъгъл – да се сблъскаме 
със самотата, страданието, лишенията, 
чувството за изоставеност  и да оценим 
това, което имаме. Тези 2 дни ни накараха да 
пораснем  и да се сближим,  докато помагаме 
на тези непознати хора. Благодарение 
на този проект имахме възможността 
да се запознаем с добри, сърдечни и 
заслужаващи внимание и уважение хора, 
които държавата незаслужено е забравила 
и изоставила. Убедена съм, че това е само 
началото. Защото именно това, че си 
помагаме, ни прави хора!

ТОВА, ЧЕ СИ ПОМАГАМЕ, НИ ПРАВИ ХОРА 
от Виктория Георгиева
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КАКВО Е ВАШЕТО МНЕНИЕ ЗА  ИНИЦИАТИВАТА  
„ДОБРОТВОРЦИ ПО ДУША“, КОЯТО УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ ПОЕХА?
Поздравявам нашите ученици за тази уникална и оригинална 

идея, но искам да подчертая, че благотворителността при 
нас не е от вчера. Нашето училище има толкова много 
благотворителни кампании  зад гърба си. Всички помнят 
традиционните вълнуващи срещи с децата от Дома в град 
Стражица  и възрастните хора от Дома в кв. Мусагеница. 
Участвали сме в много други акции в подкрепа на хора в нужда 
–  помагали сме на жителите на гр. Мизия след наводнението, 
дарявали сме средства за лечението на деца, подкрепяли 
сме талантливи млади хора. Целта ни винаги е била не 
само да изпратим дрехи, храна или пари,  а да осъществим 
сериозен социален контакт с хората, на които помагаме, 

да се сприятелим и да 
създадем трайна връзка, 
да продължим да общуваме с тях. А след това и да наградим 
всички младежи, които са взели участие в кампанията.

КАКВО ЩЕ ПОЖЕЛАЕТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ 
ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ  ПРАЗНИЦИ?

На първо място много здраве, защото само здравият човек 
може да има мечти,  да ражда добри идеи и да ги реализира. 
На учениците пожелавам да поддържат високото ниво на 
Гимназията, за да отговорят както на своите очаквания, 
така и на надеждите на родителите си. Да бъдат упорити, 
последователни и отговорни в овладяването на знанията, 
защо изискванията на новото време са големи. Да пазят 
доброто име на своето училище и да утвърждават неговия 
авторитет. Благодаря на учителите за всеотдайността и 
ентусиазма, с които работят. Пожелавам им сили и смелост, за 
да осъществяват новаторските си идеи. Нека Новата година 
бъде за всички нас по-успешна и по-щастлива в личен план.

Следва от 1 стр. .

М И Л О  Д Н Е В Н И Ч Е

16.11.2018., петък

Ох, дневниче, напълно те забравих. 

Побърках се от този английски! 

Заливат ни със супер много домашни, 

защото трябва да научим перфектно 

този език.
Но както и да е. Стига с 

оплакванията! Няма да повярваш 

какво ни се случи! От „Нова 

телевизия“ дойдоха в училище да 

вземат интервю от учениците от 

11 клас във връзка с доброволческата 

кауза и помощта, която ще окажат  

на  хората от различни малки 

села в Северозападна България. 

В понеделник ще ти разкажа по 

подробно, защото имам много 

домашни.

06.12.2018., четвъртък  Здравей, дневниче! Сега ще ти разкажа как напредваме с кампаниите и подготвянето на украсата за Коледа. 
Помниш ли кампанията на 11 клас, за която ти споменах? Е, вече от една седмица или повече събираме храна, трупаме я в една от стаите в училище и после учениците от кампанията посещават обезлюдени села в цяла България и  раздават тази храна на хората, които живеят там. А колкото се отнася до моя клас, ние събираме коледни играчки и украси за елхата в стаята. Също така вече сме почти готови за благотворителната кауза за кучетата в приютите. 

Общо взето всички сме много доволни от свършената досега работа. А сега ще те оставям, че утре имам тест и трябва да се подготвя добре.

   
   19.11.2018, понеделник
 Защо всеки понеделник е толкова изпълнен 
с напрежение! Имам да ти кажа една добра и една лоша 
новина. Първо ще започна с добрата, а тя е, че най-после класът ни реши на каква тема ще е каузата 
ни, по която ще работим  - в помощ на животните (кучетата). Ще ти разкажа малко за нея, преди 
да ти съобщя лошите новини. Доста време се колебахме как да се разпределим по задачите. 
И най-накрая се организирахме по следния начин: създадохме три групи за благотворителност - едната 
е за готвене, която разделихме на две, защото много от съучениците ми изявиха желание. Втората 
група е за изработване на картички и последната е за правене на гривни от прежда. Всичко това ще  
раздаваме на хората и спечелените пари ще  дарим на приютите за кучета.

А лошата е… ще ти я кажа другия път, че сега трябва да заспивам.

Малката ми сестричка ме попита 
дали и аз като нея ще пиша писмо 
до Дядо Коледа. Не знаех какво да й 
отговоря. Вече бях достатъчно голяма, 
за да знам, че той не съществува и няма 
смисъл да му пиша писмо, което ще 
дам на мама или тати, за да ми купят 
съответния подарък. Сестра ми обаче 

беше настоятелна. 
Казах й, че ще напиша 
писмо на следващия 
ден, защото не обичам 

да лъжа хората. Колко ли по-малки 
братчета и сестрички задават този 
въпрос и как ли им отговарят вече 
порасналите деца?  Чудя се, ако Дядо 
Коледа наистина съществуваше, 
какво ли щеше да съдържа едно 
писмо, написано от възрастен човек 
до него! Дали щеше да бъде желание 

за скъп автомобил, голяма къща, по-
висока заплата, или за нещо друго?Откровено за Дядо Коледа 

от Валентина Хранкова

И Н Т Е Р В Ю

Разговор с г-н Кръстьо Муховски



К А Л Е Й Д О С К О П

Тази история ми разказа вуйчото на майка ми. Случила 
се е на моя прадядо. Дали е истинска, или измислица,  не 
знам. Това ще оставя вие да решите.

Когато прадядо ми бил на четиринайсет или петнайсет 
години,  бил овчарче в селото, в което живеел.  Извеждал 
овцете на хората, за да пасат на една близка поляна. Там 
прекарвал  цяла нощ и призори подкарвал животните 
обратно към селото.

Една нощ дядо, както винаги,  изкарал овцете на 
поляната. Легнал под едно дърво и тъкмо се унасял 
в сън, когато откъм гората чул някъв странен шум, 
който приличал на музика от гайда. Музиката се 
приближавала все повече и повече. Колкото по-близо 
идвала тя, толкова по- странно започвали да се държат 
овцете. Те се скупчили на едно място, образувайки кръг,  
легнали на земята и скрили главите  си  една в друга. 
Кученцето също  легнало между тях, скривайки глава 
под опашката си. Музиката приближавала все повече 

към тях. Дядо ми бил много учуден от държанието на 
животните и понеже бил изплашен, все пак бил още 
дете, решил и той да легне при тях. Няколко минути 
по-късно гайдата пристигнала на поляната. Дядо ми 
чул стъпки, сякаш някой танцувал,   но не посмял да  
погледне.  Скоро гайдата започнала да се отдалечава 
и дядо ми вдигнал глава. На поляната нямало никого. 
Животните  се държали  както преди. Така и не разбрал 
кой е чудният  гайдар и кои са тайнствените танцьори. 
Сън ли е било, или реалност.

На сутринта той се върнал вселото и разказал за случката 
от иминалата нощ. Една по-възрастна жена му казала че 
бил на лошо място. Това което чул било самодивско хоро. 
Същата жена му разказала, че преди години един човек 
замръкнал на същото място. Когато той чул гайдата не 
й обърнал внимание и заспал. На сутринта хората го 
намерили вдървен. Не можел да мърда цялото си тяло, 
можел само да говори. Местноят свещенник му чел 
молитва цели четирсет дни след което той оздравял.

Торбалан

НЕВЕРОЯТНА 
ИСТОРИЯ

по  действителен  случай

Н А Ш АТА  Г О Р Д О С Т

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

Иван Лулеов, Мартин Тотев, София Цекова, 
Теоман Язъджъ, Милена Терзиева, Грета Бижева

КОЛЕДНИТЕ СВЕЩИ
Светлината и огънят са основни символи на повечето празници, Коледа не прави 

изключение. Огънят е символ на топлина, а както знаем, Коледа е през декември месец, а 
той е доста студен.  Свещта озарява пътя ни, осветява го, внася яснота в живота и неговото 
разбиране, символизира победата на светлината над мрака. Именно свещите превърнали 
райското дърво в коледна елха.

КОЛЕДНАТА ЕЛХА 
Връзката на елхата  с Коледа за пръв път се споменава през осми  век в Германия. Има една 

притча за монаха Свети Бонифаций, който дошъл с Божието слово при 
друидите. Убеждавайки ги, че дъбът не е свещено дърво, той отсякъл 
гиганта. Падащият дъб съборил всички дървета наоколо с изключение 
на една тънка млада елха. Изобретателният Бонифаций провъзгласил 
това за Божие чудо и нарекъл елхата дърво на Христос.

Популярността на коледната елха в протестантските страни се 
обяснява с легендата, че самият Мартин Лутър пръв запалил свещи 
на вечнозеленото дърво. Твърди се, че да направи това, го подканили 
звездите, които блестели в нощното небе на фона на люлеещите се елхи. 
Виждайки в това Божие провидение, Мартин Лутър донесъл в къщи елха 
и запалил свещи върху нея, за да покаже на семейството чувствата си.

В Англия коледната елха става популярна благодарение на принц 
Алберт, съпруга на кралица Виктория.  През 17 век немските 
имигранти пренесли в Америка традицията да се украсява елха. 
През 1906 г. във Финландия по улиците се появяват първите коледни 
елхи, украсени с електрически гирлянди.

Мартин Тотев, 8 клас

4

Ралица Илиева от 8. б клас показа отново, че Гимназията ни има ученици 
с уникални способности. На 1 и 2-ри декември в град Пловдив се състоя 
шахматният турнир „Крале на интелекта“. В оспорвана надпревара Ралица 
спечели престижното  първо място заедно със златен медал в съответната 
възрастова група. Това й позволи да влезе в топ 5 на генералното класиране 
в турнира. Браво, Рали! Продължавай в същия дух и не спирай да жънеш все 
повече и повече успехи не само в шаха, но и в усвояването на знанията. 

Грета Бижева, 8 клас

Нарисувал: Тони Граматиков

И С Т И Н С К И Я Т  Д Я Д О  К О Л Е Д А


