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Благодарим ви, 
Учители! 

Едни от най-хубавите моменти от нашето 
детство са тези, прекарани в класната стая, 
когато чакаме часовете да започнат или да 
свършат, докато си говорим с приятели.  
Спомням си, че на първия учебен ден бях на 
седмото небе. За първи път имаше някой, с 
когото да обсъждам теми, интересни за мене, но не и за другите – като дневния ред извън училище, музеите, в които 
съм бил, и тези, които искам да посетя. Да, не бях типичното дете, но това няма значение. Друго нещо,  което си 
спомням,  е как моята учителка винаги ме подкрепяше в тежките моменти и може би на нея дължа не само силната 
връзка между мене и моите приятели, но и тази между мене и родителите ми. В известен смисъл тя се превърна в 
моя втора майка и нека бъдем честни – всеки от нас има поне един учител, който има специално място в сърцето 
му и аз лично мога до кажа, че никога няма да освободя това място за друг човек.

Това са будителите за нас – хората, които ни дават най-важните уроци; тези, които ще са с нас винаги и ще ни 
показват правилната посока в живота. Ние сме това, което сме, именно благодарение на тях и затова нека бъдем  
признателни. В очите на едно дете те са приятели, смели герои и понякога даващи домашно съветници, но най- 
важното е, че те са като част от нашето семейство! Благодарим ви, Учители! Румен Кънев

Днес народните будители 
са живи. Те живеят във 
всеки творец, книжовник, 
учител, просветител, който 
продължава да върви с 
гордо вдигната глава по 
широкия и светъл път на 
справедливостта, добротата 
и хармонията. Събуждат в 
душите на своите ученици 
и последователи чувство 
за национална гордост, 
желание за успех и вяра в 
доброто.

На този ден почитаме хората 
с огнени сърца, народен дух, 
които отварят очите ни, за 
да видим красивото и да 
научим същественото.

Нашите учители са 
будители, които с плам ни 
предават любовта си към 
света. Учителите са тези, 
които запалват огъня в нас 

и успяват да ни заведат на 
толкова много места дори без 
да напускаме класната стая. 
С тяхна помощ  пътуваме 
из космоса, виждаме 
велики битки, изживяваме 
приключения, развиваме 
мисленето си и опознаваме 
света, оставят ни да грешим, 
за да се научим кое е 
правилното. Показват  ни 
всички гледни точки, за да 
изберем своята.  Учителите 
ни помагат да се развием като 
личности, които ще открият  
своя път, ще вървят  по него 
и ще постигат целите си.

Винаги ще помним своите 
учители, защото те са хората,  
дали началото на нашето 
развитие.

Честит празник на всички 
личности, които изграждат 
личности!

Хора с огнени сърца
от Милена Терзиева

И днес народните 
будители са живи!  
Те отварят очите ни 

за доброто и истината, 
предават ни любовта си 

към света. 
Честит празник 

на всички личности, 
които изграждат 

личности!



От тази учебна година към екипа 
на нашите учители се присъединиха 
нови преподаватели  по химия, 
по физика и по английски език. 
Помолихме господин Константин 
Илчев, преподавател по физика, 
и господин Христо Веселински, 
преподавател по химия, да споделят 
как се чувстват в новата среда, 
защо са решили да станат учители и 
какви са първите им впечатления от 
учениците и колегите.

Ценя ентусиазма и оригиналните 
идеи на учениците
Константин Илчев

Реших да стана учител, защото ми 
харесва да работя с млади хора и да 
им помагам да обогатяват знанията и 
уменията си. Въпреки че решението 
беше по-скоро спонтанно, се 
чувствам на мястото си и професията 
ми носи радост. Щастлив съм, 
защото съм заобиколен от прекрасни 
ученици и колеги. Учителите полагат 
много усилия, а учениците обичат 
да участват в дискусии и да и да 
работят екипно. Важно е да следват 
съветите на своите преподаватели и 
да затвърждават знанията си вкъщи. 
Харесва ми общуването с учениците 
и ценя ентусиазма и оригиналните им 
идеи. Като учител имам възможност 

не само да помагам на учениците 
си да усвоят нови знания, но и да 
преодолеят съмненията в себе си, да 
придобият самочувствие и увереност, 
че могат да се справят с различни 
предизвикателства. Моето послание 
към тях е следното – крушката не 
е изобретена 
от първия 
път! Ключът 
към успеха е в 
постоянството. 
Да бъдат 
смели, защото 
грешките са 
важна част от 
житейския път.

Химията 
може да бъде 

много цветна и 
приятна

Христо 
Веселински

Историята 
ми с преподаването води началото 
си съвсем отскоро. Преподавам 
за първа година, което ми носи 
много удовлетворение. Идеята да 
бъда учител се зароди у мен след 
педагогическата ми практиката,  която 

завърши с анкета. 
В нея учениците 
трябваше да оценят 
моите умения 
и проведените 
часове.

 Получих много 
положителни отзи-
ви, а   те си пожелаха 
да им преподавам 
отново. Малко 
по-късно дойде 
и предложението  

от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ 
и ето ме тук  половин година 
по-късно! Новото училище ме 
посрещна с топла и приветлива 
среда и социален климат, които 
благоприятстват ползотворен 

учебен процес. Радвам се, че мога 
да работя с мотивирани и знаещи 
млади хора, които искат да бъдат 
успешни и полагат необходимите 
усилия затова. Щастлив съм, че мога 
да въведа учениците за първи път 
през техния живот в лаборатория 
и да им покажа, че химията освен 
голяма отговорност, може да 
бъде много цветна и приятна. 
Надявам се, че в хода на учебната 
година ще успеем съвместно да 
извървим пътя към знанието, за да 
може удовлетворението от добре 
свършената работа да ни ръководи и 
занапред!

СЪВМЕСТНО ЩЕ ИЗВЪРВИМ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО
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Денят на народните будители 
е един от най-българските празници. Той възниква 
след Освобождението ни от османско владичество и с 
него изразяваме благодарността си към книжовници, 
писатели, духовници, революционери, посветили живота 

си на духовното събуждане на народа ни или 
жертвали се в името на свободата. Хора като 
Паисий, Братя Миладинови, Левски, Ботев, 
Вазов са само част от духовните ни Учители. 
Днес будители можем да наречем всички наши 

учители, журналисти, учени, свещеници, които ни водят 
по пътя на знанието, морала и истината. 

За първи път честването на този празник става на 
фестивал в Пловдив през далечната 1909 г. През 1945 
г. обаче отбелязването  на празника, както и на много 
други български празници,  е отменено от тогавашния 
комунистически режим. Той се опитва да омаловажи 
дейността на нашите будители. Въпреки това традицията 
остава запазена в паметта на българския народ и в много 
селища този празник се отбелязва неофициално. Например 
на този ден учениците от района на град Пирдоп изработват 
фенери с изобразени на тях букви от българската азбука. След 
дълго прекъсване празникът е възстановен на 28.10.1992 г. и  
официално е приет като Ден на народните будители. От 2002 
г. на празника се извършва ритуал по издигане на знамето и 
тържествена смяна на караула пред Президентството.

Народна признателност
ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

от Грета Бижева и  Иван Лулеов

И Н Т Е Р В Ю

от Иван Лулеов

Константин Илчев

Христо Веселински и ученици



Творци на идеи
НАШИТЕ НОВИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

И Н Т Е Р В Ю

Ж И В О Т ЪТ  В  У Ч И Л И Щ Е

От тази учебна година освен досегашните клубове по 
интереси започват да се провеждат и два нови клуба. 
В ателието на г-жа Мастикова е клубът на творците. 
Няма значение дали можеш да рисуваш красиво, или 
не. Там ще оползотвориш един следобед, ще научиш 
нови техники и дори ще можеш, ако си донесеш бяла 
чанта или тениска, да  ги украсиш и вземеш  вкъщи. 
Ателието се провежда всеки четвъртък от 14:00 ч. в 
кабинета по изобразително изкуство. В него могат да се 
включват ученици от всички класове.  

Нов е и клубът на мислителите. Той се провежда под 
формата на дискусия по най-различни теми. Идеята 
за този клуб идва на г-жа Барбара Пейчинова  и г-жа 
Марина Кларксън, докато водят интересен разговор за 
това, че гърците имат осем думи за любов. Именно заради 
това  първите теми на клуба бяха свързани с чувствата , 
но идеята е всеки път да се решава темата за следващия 
в зависимост от това, което интересува учениците, 
посещаващи клуба. Това е клубът, в който темите не се 
определят от преподавателите, а от учениците. И тъй като 
темите са по идея на участници в клуба, те имат честта да 
водят следващата дискусия. Срещите се провежда през  
седмица в понеделник в стаята на 9.  Б клас на третия етаж.

от Валентина Хранкова

Какво представлява кариерното 
ориентиране?

Това е процес, който има за цел 
да съдейства на хора, които имат 
колебания в професионален аспект. 
Кариерното ориентиране в училище 
е първата стъпка, с която младите 
хора избират какво да учат, след 
като завършат гимназията, и в 
каква специалност. Втората стъпка 
е професионалното им реализиране. 
Кариерното ориентиране  има за цел 
да  ги  насочи,  за да  могат да вземат 
най-доброто решение. 

Кой ще води кариерния център и от 
кои класове започва ориентирането? 

Аз ще го водя. В началото на 2019 г. 
година започнах обучение за кариерен 
консултант и през септември месец 
получих сертификат. Кариерният 
център ще бъде отворен за всички 
ученици от осми до дванадесети клас, 
но към момента фокусира работата 
си върху учениците от десети, 
единадесети и дванадесети клас, 
защото тогава те избират профили 
и професии. Затова смятаме, че тази 

първа стъпка е важна – да имате 
възможността да се консултирате 
индивидуално, преди да изберете 
профил. Една от мотивациите на 
кариерния център е, че работата не 
е просто работа, а мисия и нещо, 
което трябва да носи удовлетворение. 
Затова ни се иска всички ученици да 
намерят своето призвание, за да могат  
един ден да се чувстват реализирани и 
горди от себе си. 

Как ще протичат срещите? 
В бъдеще, когато кариерното 

ориентиране се превърне в учебна 
дисциплина, ще има групови сесии. 
Отначало ще се провеждат в часа на 
класа под формата на упражнения, 
които имат за цел учениците да 
опознаят себе си и да открият своите 
интереси, таланти, 
способности и 
силни страни. 
Появяват  се 
нови професии, 
които изискват 
нови качества и 
компетентности. 
Ще обсъждаме 
кои професии ще 
изчезнат и кои са 
професиите на 
бъдещето, за да 
сме подготвени 
за тях и да 
познаваме техните 
особености.  Ще 

ни гостуват про-фесионалисти от 
различни сфери и ще споделят с нас 
своя опит и знания. 

Кога ще започне работа  центърът? 
Центърът стартира от началото на 

тази учебна година и ще работи на 
няколко етапа. Учениците от 10., 11., 
12. клас са поканени на индивидуални 
консултации, а с учениците от 8. и 
9. клас ще се провеждат разговори в 
часовете на класа. Но всеки, който 
смята, че има нужда от такава среща, 
може свободно да си запише час за 
консултация. За момента центърът 
няма фиксирано работно време и 
ако някой иска да си насрочи такива 
среща,  може да изпрати имейл и да 
договори  време за провеждането  на 
сесията, която  продължава около час.

ВСЕКИ ТРЯБВА ДА НАМЕРИ СВОЕТО ПРИЗВАНИЕ
Разговор с госпожа Барбара Пейчинова, кариерен консултант         Въпросите зададе Дара Петрова
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ДА СЪНУВАШ КОНЕ

П Р Е Ж И В Я В А Н Е ,  К О Е Т О  Б И Х М Е  П О В Т О Р И Л И  О Т Н О В О

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП
Мартин Тотев, Милена Терзиева, Иван Лулеов, 

Дара Петрова, Грета Бижева, Румен Кънев, 
Валентина Хранкова, Александра  Иванова

15-ти май, най-топлият ден от месеца. Точно за разходка 
в гората. Бяхме пристигнали с мама и тате на вилата. 
Докато си подреждах багажа, дочух странен шум. Излязох 
навън и видях до оградата жребец – едър, кафяв и тропаше 
с копита, даже блъскаше. Викаше ме. Чакал ме беше цяла 
зима.  Доскучало му с другите коне. Да си призная, и 
на мен ми омръзваше с хората, затова ме доведоха тук 
да играя на воля. Исках приключение. Доближих се до 
оградата да го разгледам. Беше красив, млад и любопитен. 
Очите ни се срещнаха, аз се 
влюбих, а той избяга.

Не бях на себе си. Мислех 
само за него, поглеждах 
навън, чаках го. Цял ден. 
Бях мечтала за кон, обичах, 
сънувах коне. Откакто 
яздих първото пони в 
парка, след време на езда-
разходка в Боровец, та 
до урок в истинска конна 
база с треньор и учебен 
кон. Този кон беше друг, 
различен, див. Имаше 
характер. Приличахме си. 
Избрал беше мен. 

На другата сутрин по същото време чаках на двора. Носех 
морков, ябълка и бучки захар, не знаех какво обича. Исках 
да го доближа. Получи се, дойде, позволи ми да го погаля. 
Той беше моята мечта! Аз бях неговото момиче!

Ден след ден се опознавахме. Вече излизахме заедно в 
гората. Показваше ми своите пътеки. Аз му разказвах своите 
планове. Играехме на поляната, вълнувах се, гледах го. 
Слънцето го огряваше, блестеше по козината му, приличаше 
на видение. Исках да се кача на гърба му и да препускам. 

Решех гривата му, хранех го, 
мечтаех си. Всеки ден, цяло 
лято пазех тайната ни...

Докато една сутрин 
моят любимец дойде 
на срещата запъхтян, 
неспокоен и развълнуван. 
Предчувстваше нещо. 
Яздихме, обикаляхме нашите 
си места. Препускахме като 
за последно, на връщане 
тате и мама ме търсеха. 
Чувах гласовете им в гората. 
Викаха ме разтревожени. 
Бях се забавила повече от 
обикновено. Показахме им 
се. Те се вцепениха от ужас. 
Знаете останалото, сещате се..Дете и див кон сами в гората! 
Колко е опасно, къде ми е умът, ами доверието?!

Защо възрастните не разбират децата?! Защо имат 
толкова страхове?! Защо не се наслаждават на живота, 
защо виждат заплаха във всичко и навсякъде?! Родителите 
ми не виждаха  сияещите ми очи, уверените ми движения 
и новото ми самочувствие. Аз бях сбъднала мечтата си. 
Имах кон. Бях го опитомила с любов, търпение и грижа.  
Нуждаехме се един от друг. Доставяхме си радост. Бяхме 
приятели. Чувствахме се  щастливи заедно.

Разделиха ни. Заминахме си за София.
Всяка сутрин в града виждах слънцето и си спомнях за 

горската поляна, пътеките и неговия силует. Всеки полъх на 
вятъра ми напомняше за развените коси и неговата  буйна 
грива. Допира на коприна от роклите ми приличаше на 
неговата козина. Ослушвах се за тропота на неговите копита 
и всеки шум ме караше да се озъртам. Беше кратко това 
лято, но споменът от него ще помня завинаги.

Беше 15-ти септември, най-важният ден в годината. 
Първият учебен ден. Бях готова за ново приключение... 

Впечатления ат тиймбилдинга на 8. клас
oт Александра Иванова

Денят дойде! Беше четири и половина часът. Всички чакахме 
да дойде автобусът, който да ни отведе на нашето приключение. 
Цялата обстановка беше нажежена и всичко беше някак си 
напрегнато. Автобусът пристигна и всички се разделихме по 
групички, все едно за първи път срещаш човека  до себе си.  За 
тези два часа се опознахме отново и  предчувствахме, че ще си 
прекараме страхотно. Когато пристигнахме в хотела, всичко 
беше някак странно, защото се бяхме притеснили с кого ще сме 
в стая, кои ще бъдат нашите съседи  и с кого ще  се веселим.

Вечерта се събрахме в една зала и играхме уникални игри, 
които ни караха да изпопадаме  от смях.  Към 11 часа  бяхме  по 
леглата, очаквайки  приключенията на следващия  ден. Към 8 
часа учителите  съобщиха графика ни – предстоеше ни изкачване 
на висок планински връх. Повечето от нас се страхуваха  от 
това предизвикателство. След топлата закуска всички се 
чакахме на площадката, за да тръгнем към незабравимо място.  
Озовахме  се на Меча поляна. Уморени от похода,  решихме  да 
седнем на първото нещо, което видят очите ни. Ходихме да си 
вземем и нещо за хапване от близкото магазинче. Учителите ни 
дадоха 30-минутна почивка, а после играхме интересни игри. 
Най-забавно ни  беше, когато ни разделиха по двойки, за да се 
опознаем  и после да разкажем какво сме научили  за нашето 
другарче пред другите. Когато се прибирахме,  станаха няколко 
фала, но ние помогнахме на падналите ни приятели.  В хотела 
всички бързаха да се изкъпят и да помогнат  за лагерния огън. 
Пекохме месо и маршмелоу, беше много вкусно и  забавно.

На следващия ден  участвахме в  състезание,  изпълнено с 
много енергия и смях. Повечето от нас не искаха да си тръгват.  
В автобуса  играхме  увлекателни  игри като екип. Това беше 
най-хубавото преживяване и бих го повторила отново!

от Милена Терзиева
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