
Училищен вестник на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, май 2021 г. 

 „В началото беше Словото, и Словото беше у 

Бога и Бог беше Словото…И сътвори Бог 

човека по Своя образ, по Божий образ го 

сътвори.“ Именно словото ни прави Божии 

чеда, превръща ни в духовни същества. То 

е жизненоважно като диханието, чрез 

което Господ е сътворил човека като 

жива душа. 

 Словото е сила, която може да 

направи хиляди едно цяло. То е боен 

призив, който вдъхновява войника да даде 

живота си без страх, но и трепетни думи, които 

влюбените изричат с искреност и нежност.  

 

 

    Празникът на писмеността 

е ден, в който благодарим на светите 

братя Кирил и Методий за това, че са 

ни дали самочувствие като народ. 

Изразяваме признателността си към 

учителите и училището, че са 

отворили очите ни към истината и 

светлината. Родният ни език е 

съкровище, което трябва да пазим 

дълбоко в сърцето си. Той е нишката, 

която ни свързва и води през 

 вековете. Най-скъпоценното ни притежание!  

Таня Попова, 11. клас 

  

  

 Изпращаме випуск 2021 на най-доброто 

училище! Поздравления за знанията, уменията и 

отличията, придобити дотук! 

 Вие се сбогувате с нас, с учителите и училището. 

Сигурни  сме, че където и да отидете, каквото и да 

преживеете, ще имате поне един спомен и поне един 

съученик, който да ви помогне. След пет години заедно 

вече няма да сте сами, ще имате вашите общи училищни 

моменти, приятелства и връзки.  

 Повечето от вас знаят какво искат да учат, къде 

искат да заминат и какви искат да бъдат. Дерзайте! 

Другите още се колебаят, съмняват се в себе си и търсят 

своето призвание. Нямат план, цел и посока. Не се 

тревожете - ако има нещо, което кара сърцето ви да бие 

по-силно, изберете го! Ако не обръщате внимание на 

това, което е важно за вас, ще се изгубите в онова, което 

не е! 

 Стив Джобс не е подозирал, че ще промени света, 

когато е бил на 19 години. Барак Обама е продавал 

сладолед, Румен Радев е искал да лети, а папа  

 

 

 

Франциск е бил футболист и охранител.  Никой от тях не 

се е стремял към политическа кариера, влияние или 

богатство. Просто са следвали мечтите си и са развивали 

характера си. Вашият момент ще дойде и трябва да сте 

готови за него! 

 До днес живяхте обикновен ученически живот, 

скоро напускате гимназията и истинското приключение 

започва. Вярвайте в себе си! Не се отказвайте! Калявайте 

характера си!  

 По пътя си ще срещате съюзници, ще водите 

битки, ще участвате в конфликти и спорове, ще 

преодолявате трудности и изпитания, ще се влюбвате... 

Ще ставате  по-силни, по- умни и ще се променяте. А 

променяйки себе си и своя живот, ще промените и 

обществото и историята. 

 Вашата история започва вълнуващо, бъдете 

смели, дръзки и последователни. Бъдете упорити, 

уверени и устремени! Вие сте нашият добър пример, 

нашите бъдещи герои, нашите звезди!  

 Сигурни сме, че ще се гордеем с вас! Светът ви 

очаква!        

 Целият свят аплодира на крака Мария Бакалова! 

Сега е ваш ред да сбъднете своите мечти! 

Нашите бъд ещи герои 

Най-скъпоценното ни притежание 



 Музиката се забавяше и 

песента беше към своя край, но 

никой от нас не спираше да танцува, 

защото знаехме, че от утре всичко 

ще е различно. Всички ще си 

тръгнем и никога няма да бъдем 

един клас отново. Това беше 

нашата последна вечер, в която 

бяхме просто ученици. Никой не 

искаше песента да свърши, защото 

тогава трябваше да пораснем. 

Всички незабравими неща се бяха 

случили тук, в класната стая. А 

сега трябва да я напуснем. 

Часовникът удари полунощ и всички 

си пожелахме да бъдем ученици в 

тази класна стая още веднъж - за 

последно. Затворихме очи за миг. 

Когато ги отворихме, бяхме в шок. 

Бяхме се върнали 12 години по-рано.  

 Отново сме първокласници. 

Родителите ни са зад нас, а ние сме 

уплашени, но любопитни какво ни 

очаква. Учителката  взема звънеца 

в ръка, ние се подреждаме в редичка 

по двама и с тежките  ранички на 

гърбовете се запътваме към 

класната стая. Сядаме на чиновете 

и всичко е ново за нас. Тетрадките, 

които прилежно са подредени, 

букварът, който ще ни покаже 

света, бялата дъска, която ще е 

наш пример, стените, на които са 

закачени букви и цифри. Ние 

осъзнаваме, че това ще е вторият 

ни дом за доста дълго време. Но с 

всеки изминал ден тук  се чувстваме 

все по-защитени, 

спокойни и 

обгрижвани. 

Всички вярваме, че ще успееем, и се 

гордеем дори с най-малките си 

постижения. 

 С всяка секунда пораствахме 

и преминавахме в следващ клас. 

Трупахме знания, приятелства и 

ставахме все по-силни с всяка 

изминала година. Станахме по-умни 

и  уверени. Мечтаехме заедно. 

Правeхме грешки, но се учехме от 

тях. С общи усилия се изправяхме, 

когато паднем, и продължавахме 

напред. Скоро бяхме готови за 

живота! Нашите учители бяха зад 

нас и ни гледаха със сълзи в очите. 

Знаехме, че те са щастливи. 

Усещахме тяхната подкрепа, а те 

чувстваха нашата благодарност и 

любов. Оставаше все по-малко 

време - трябваше да отворим очи и 

да скочим - животът ни очакваше. 

Тук бяхме изградили своите 

характери и  интереси - беше време 

да се покажем и докажем  пред 

света.  

Милена Терзиева, 

10. клас 

стр.2           Училище мое        Май-2021 



 Май-2021      Традиция                       стр.3

 Три са  цветовете и 1878 

причините за гордост, възторг и 

възхвала на Родината. 

 Ако трябва да опиша България с 

една дума, с един символ, с един образ, 

избирам „знаме“. Бяло, зелено, червено 

– три  цвята, изтъкани от нишки.  Белият 

– чист като Свободата, като идеалите, 

като надеждата. Като майчино мляко, 

като бяла лястовица, като лице на 

младо момиче. Зеленият – като здравец 

и лековити билки, като гората в 

Балкана, като светинята на Райна 

Княгиня. Червеният – като кръвта, 

обагрила земята ни, като розите, 

поникнали от нея, като жаравата в 

краката на нестинарите.  Три цвята, а 

цяла картина.  

 „Картина“ - изрисувана от 

ръката на Майстора, която пази 

спомена за родното село, за децата и 

хубостта на жените,  прегърнали  

ябълки. Златното слънце, обикнало 

житните поля,  слънчогледите - всичко 

блести, сияе.  Радва окото, създава 

спокойствие и носи тишина. А синьото, 

като морето и небето на България чак 

до хоризонта. Като очите на Дякона 

Левски, които ни гледат и обичат.  

Цветове, образи, нишки – едно 

съвършено цяло.  

 „Килим“, който топли, гали и 

напомня за баба. Тази трудолюбива 

ръка, изтъкала не черга, а цяла история. 

И всичко започва с една жена, с една 

идея, с една ръка, която ги води, 

свързва и преплита с любов. Много 

черно има в тая черга. Като въглените в 

огнището, като земята, като забрадката. 

Много мъка има, болка и смърт. 

Толкова убити, загинали и пожертвани 

за свободата мъже, бащи и синове. 

Героите на България, които помним, 

почитаме и признаваме днес. За които  

пеем песни и пазим в сърцата си. Те са 

наш пример и вдъхновение, защото 

вярата и любовта са ги водили към 

саможертвата и свободата. Най-

здравите нишки, които ни държат 

заедно. Едно съвършено цяло - 

семейство, народ, Родина. Като хората 

днес - толкова различни, уникални  и 

модерни, а с толкова еднакви стремежи 

– да бъдем достойни, добри и да 

сбъднем мечтите си. Тук! Да почитаме 

празниците, да пазим традициите, да 

обичаме корените си.  

 Всичко българско ме вълнува 

дълбоко. Много са символите, 

парченцата от пъзела, които образуват 

Родината - красива, богата и с древна 

история. Възпята, запомнена и 

разказана с песни. Музика, която 

разтуптява сърцето, разплаква или 

приспива. Картина, запечатала събития, 

понякога героични и славни, понякога 

тревожни и страшни. Всяка с различен 

цвят, като черга. Понякога светла и 

пъстра като за сватба или тъмна и 

мрачна като опразнена къща. Езикът, 

родните думи и буквите, които ни 

описват.  Книгите, които възпитават, и  

едно тефтерче, което ни пита 

признателни ли сме, достойни ли сме, 

свободни ли сме? 

Милена Терзиева, 

10. клас 

Картина, рисувана от ръката на Майстора 

 Денят на светите братя Кирил и 

Методий се чества за първи път на 11. май 

1851 г. в град Пловдив. Инициатор на 

събитието е Найден Геров. През 1916 г., с 

въвеждането на Григорианския църковен 

календар, празникът започва да се 

отбелязва на 24. май.  

 През 1931 г. на този ден празнуват 

всички училищата в държавата. Още от 

сутринта пред  храм ,,Св. Александър 

Невски“ се струпват деца от всички 

столични училища, а Софийският 

митрополит отслужва  литургия, на която 

присъстват министърът на народното 

просвещение, членове на свитата на царя 

и други важни личности. След това се 

повежда шествие от деца в народни носии, начело с иконата 

на светите братя.  

Манифестация започва от булевард  ,,Цар 

Освободител“ и приключва на площад „Св. 

Неделя“. През седемдесетте години на 20. 

век, по времето на социализма, тези 

манифестации са още по-мащабни и се 

провеждат на площад „Девети септември“. 

 За съжаление, днес манифестации 

няма, но 24. май продължава да се чества 

като празник на просветата. Тържеството е 

пред Народната библиотека, носеща 

имената на светите братя, където хор 

изпълнява традиционния училищен хим. 

24.  май е неизменна част от българските 

традиции и един от най-обичаните ни 

празници.    

Иван Лулеов, 11. клас  



 Хлябът. Той присъства на всяка трапеза и е 

станал толкова обичаен, че понякога е незабележим, 

но и истински необходим. Хлябът  има символично 

значение за българския народ и е от изключителна 

важност през цялата ни многовековна история. 

 Поставян е на пиедестал и всички са го 

боготворели – домакините трябвало да са облечени в 

чисти дрехи, докато го месят, кръстели са се и са го 

целували, преди да започнат да го ядат. Смятало се е 

за грях и неуважение да се прахосва по какъвто и да 

било начин – дори трохите не трябвало да бъдат 

изхвърляни. Старите хора казвали, че гозбата е 

поставена на масата само за да се преглътне хлябът. 

Никой не е по-голям от хляба 

 Преди две седмици имахме среща със социалния 

предприемач Борис Колев, която беше наистина 

интересна, защото той ни разказа за своя опит и каква е 

причината да прави това, което го e направило успешен. 

 Той ни представи всички свои постижения, 

проекти и ни разказа повече за първата си компания в 

училище. Отборът му е искал да спечели състезанието, 

затова е работил усърдно. Разбира се, имало екипи с по

-добри идеи, така че стигнали само до трето място. Той 

ни каза, че целта е мечта с краен срок за изпълнение, 

което за мен не беше точно така. За мен тя е нещо, 

което никога няма да се случи, и затова е мечта, защото 

можеш да си го представиш, но никога няма да е истина, 

защото не е част от реалността. Ако бляновете бяха 

нещо постижимо, вероятно щях да си дам срок от една 

година, за да намеря алтернативен свят, където 

съществуват магии и свръхестествени същества. Но 

това най-вероятно няма да се случи. 

 Борис Колев ни сподели любимите си проекти. 

От думите му успях да разбера с какво са наистина 

полезни за другите хора. Оценявам старанието му, 

защото той прави всичко това, за да помогне на хората. 

Това е наистина достойно, защото няма много хора, 

които биха помогнали на другите за нещо различно 

от пари и слава. Ние го попитахме какви качества 

смята, че са ни необходими. Той даде за пример хората, 

които са работили за него. Според мен не ни е казал 

някаква голяма тайна, защото на повечето от 

качествата, за които ни разказа, родителите ми са ме 

учели през целия ми живот досега.  

 Срещата беше интересна, защото имахме 

възможност да чуем неговото мнение и начина, по 

който той мисли и как вижда света, а след това да 

го сравним с нашите виждания. 

Биляна Василева, 

10. клас 

 За сватба освен 

обредната погача, се 

месели специални 

фигурки, които 

символизирали 

пожеланието за здрави, 

силни и красиви деца. За 

жертвоприношения се 

правел обикновен хляб, а 

за помени – питки с 

орнаменти под формата 

на кръст или печат, 

като те били толкова, 

колкото дните от 

помена. 

 Хората са казали, че „никой не е по-голям от 

хляба“, и с право. Той не е бил само начин за оцеляване 

и ежедневно изхранване, но и за сплотяване, споделяне 

на ценности, празнуване на различни празници.  Чрез 

него се показвало гостоприемство към гостите. 

Българите дотолкова почитат хляба, че в някои 

краища на България хората го смятат за „душа“, 

което е и причината, поради която питата трябва да 

се разчупва, а не да се реже. Наричат я „душица“ и се 

смята, че „ако имаш хляб, имаш всичко“. Думата хляб в 

българския език е неразривно свързана с 

определението „насъщен“, т.е. изключително 

жизненоважен, защото без него трапезата е празна. 

Хлябът храни, но и лекува – физически и духовно. 

Орор Льошевалие, 

9. клас 

 Хлябът е смятан за основната храна на 
българина и присъства на трапезата по време на 
всяко хранене. Той е свързан с много поверия и 

обреди, като за всеки обичай формата и фигурите, 
изобразени върху погачата, са били различни. 

Споделен опит 
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 Dog Shmog е компания, 

основана през 2020 г. Нейни 

създатели са шестима младежи, които 

имат за цел да решат проблем, 

засягащ много голяма група от хора - 

за изгубените кучета. Екипът ни избра 

тази дейност, защото самите ние сме 

силно засегнати от този въпрос и 

вярваме, че имаме необходимите 

качества и средства, за да постигнем 

успех в разрешаването му. 

Решението, което взехме, бе да 

създадем компания, която да 

произвежда ръчно изработени 

кучешки нашийници от изцяло 

рециклирани материали с вградени 

проследяващи устройства. 

Използвахме рециклирани материали, 

тъй като другият ни основен 

приоритет освен максимално 

ограничаване на броя на изгубени 

кучета, е опазването на околната 

среда.  

 Продуктите на Dog Shmog 

придават усещане за сигурност, стил 

и удобство на кучето. Специалните 

метални закопчалки гарантират 

афинитета ни към високото качество. 

 Всички ние от Dog Shmog се 

стремим да надграждаме себе си и да 

постигаме все повече и повече, за да 

можем да бъдем най-добрите в това, 

което правим. Доказателство за 

нашето постоянство и хъс е 

класирането ни на националния кръг 

на състезанието “Изгряващи звезди”, 

което е част от програмата “Учебна 

компания” на неправителствената 

организацията „Джуниър Ачийвмънт“. 

Това е организацията с най-дълга 

традиция в предлагането на 

съвременни програми и курсове по 

бизнес, икономика и развитие на 

предприемаческия дух чрез 

образователни и практически 

дейности по икономическа и 

финансова грамотност, бизнес 

умения, лидерство и стратегии за 

успех.  

 Нашите продажби нарастват 

постоянно, както и интересът към 

продуктите и дейността ни. Държим да 

отбележим, че на пазара, на който се 

намираме, до този момент няма 

потенциални конкуренти. Ние сме 

екип, който се стреми към 

иновативативното и различното. 

Именно тези характеристики ни 

правят уникални. Компанията ни е 

гъвкава и много лесно се адаптира 

към различните предизвикателства и 

препятствия, пред които се изправя. 

Тя расте заедно с емоционалната ни 

интелигентност и конкурентните ни 

способности. Стремим се към 

развитие на компанията дотолкова, че 

да можем да станем лидери на 

пазара.  

Кристияна Славчева 

 Май-2021           Училище мое       стр.5  

С грижа за домашните любимци 

 Ko&Co Industries 
е учебна компания, основана 

през октомври 2020 година. 

След няколко месеца 

планиране се спряхме на 

финалната идея, а именно 

нашия пречиствател и 

озонатор - RE:AIR. Това, което 

искаме да постигнем с нашия 

продукт, е да осигурим 

безопасно пространство за работа и учене на нашите 

клиенти.  

 Замисълът на компанията ни беше да създадем 

продукт, който да е обвързан с настоящия сериозен 

проблем с COVID-19 и също така да бъде бизнес, който би 

бил успешен и след 10 години. В момента имаме работещ 

прототип, действащ сайт, разработена маркетингова 

стратегия и предстои целият екип да се обучи как да 

изработва озонатора, за да може да увеличим продажбите 

и да намалим разходите. Нашият продукт предлага 

пречистване на въздуха от вируси и микроби с помощта 

на UV лампи и вентилационна 

система. 

 По проекта ни по 

развиване на собствен бизнес 

участваме в две състезания на 

“Junior Achievement”: “Учебна 

компания” и “Социални 

иноватори”. Успяхме да се 

класираме за националния финал 

на “Учебна компания” и стигнахме 

до второ място в България на състезанието “Социални 

иноватори”. Планът ни е да продължим да подобряваме 

продукта и презентацията ни. 

 От този проект разбрахме колко много усилия се 

изискват, за да основеш компания,  и подобрихме 

презентационните си умения.  

 С нетърпение очакваме идващите към нас 

предизвикателства!                                                         

                                                     Захари Долапчиев, 

11.клас 

С нетърпение очакваме идващите предизвикателства 



 Всички знаем какво е 

литература. Кино и театър. Музика. 

Изобразително изкуство.  Навярно 

имате предостатъчно познания в тези 

области и аз трудно бих могла да ви 

изненадам с нещо ново и нечувано. 

Затова няма и да се опитвам. Вместо 

това ще ви задам един въпрос - 

знаете ли какво представлява 

пърформанс изкуството? И не, 

нямам предвид изкуството да 

изпълняваш песен или да играеш 

театър пред публика - сигурна съм, че 

то ви е добре познато. Имам предвид 

онова спонтанно изкуство, което се 

случва само и 

единствено на живо в 

определен час и на 

определено място. И 

което зависи от 

физическото 

присъствие на артиста 

и контакта, който той 

осъществява със 

своята публика. 

Изкуство, което разчита 

на моментната реакция 

на участващите и 

толкова много се влияе 

от нея, че никога един 

проект не може да се осъществи два 

пъти по един и същи начин.  

 Едни от най-характерните 

представители на пърформанс 

изкуството е любовно-артистичният 

тандем Марина Абрамович и Улай.  

А ето и някои от най-известните им 

творби: 

 Relation in Space (Свързване 

в пространството) (1976) - в този 

проект двамата тичат един към друг и 

сблъскват телата си многократно, 

като по този начин съчетават мъжката 

и женската енергия и създават трети 

компонент, който наричат “онова 

тяло”. Това не е нещо, което може да 

бъде усетено през екран, но хора, 

които са го гледали на живо, казват, 

че новата енергия е била напълно 

осезаема. 

 Relation in movement 

(Свързване в движението) (1977) - тук 

двойката прави 365 обиколки на музей 

с кола, която оставя черни следи и по 

този начин създава скулптура, като 

всяка обиколка символизира по един 

ден от годината. 

 Relation in time (Свързване 

във времето) (1977) - двамата сядат с 

гръб един към друг, вързани за 

опашката на другия в продължение на 

16 часа. След като се почувстват 

напълно изтощени, канят публиката 

да влезе, за да видят дали 

зрителската енергия би могла да ги 

държи дори след като са достигнали 

физическия предел на силите си. 

Експериментът е успешен - те успяват 

да издържат още един час. 

 Breathing in/Breathing Out 

(Вдишване/Издишване) (1977) - тук 

двамата свързват устните си и 

вдишват единствено издишките на 

другия, докато не изразходват целия 

си въздух. След 17 минути и двамата 

изпадат в безсъзнание в резултат на 

изпълнените им с въглероден диоксид 

бели дробове. 

 Imponderabilia (букв. превод 

“нещо, което не може да се определи 

с точност”) (1977, поставено отново 

през 2010) двамата, напълно голи, 

застават на срещуположните рамки на 

една тясна врата. Публиката трябва 

да се провре между тях, за да 

премине от другата страна, и 

съответно да избере към кого да се 

обърне. 

 Lovers (Любовници) (1988) - 

През 1980 година Улай и Марина 

решават да се разделят, но преди 

това държат да направят един 

последен пърформанс заедно  - да 

тръгнат от двата края на Великата 

китайска стена и да се срещнат по 

средата, за да се прегърнат за 

последно. Чакат разрешение от 

властите в продължение на осем 

години и когато го получават, 

отношенията им вече съвсем са се 

разпаднали. Когато двамата застават 

лице в лице, на Марина ѝ потичат 

сълзи. В следващите 22 години 

двамата не се виждат отново. 

 През 2010 г. Марина 

Абрамович прави изложба 

ретроспекция на 

творчеството си, на 

която тя присъства през 

цялото време. Добавя и 

нов пърформанс - сяда 

на една маса с два 

стола и кани 

посетителите един по 

един да седнат срещу 

нея и да я погледнат в 

очите, без да си говорят. 

Срещу нея се редят 

много хора - някои от 

тях се смеят, други 

плачат, трети се 

мръщят… Докато изведнъж срещу нея 

сяда самият Улай. Същият онзи Улай, 

с когото тя някога е деляла всичко. 

Двамата се гледат само в 

продължение на една минута, но 

погледите им казват толкова, колкото 

за цял един живот. Това е един от най

-емоционалните моменти от 

изложбата.  

 Ето това е пърформанс 

изкуството. Може да ви изглежда 

странно. Дори налудничаво. И 

вероятно сте прави. Но аз лично 

смятам, че точно в това се крие 

неговият чар - защото, ако беше 

“нормално”, нямаше да е възможно 

1001 човека да изпитат 1001 

различни усещания, докато го 

гледат. И вие нямаше да четете тази 

статия в момента, защото просто 

нямаше да ви е интересно.  

Дарена Виранева, 

11. клас 

Пърформанс - изкуството да преживяваш 
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 о време на Великденската ваканция със 

семейството ми заминахме за Египет. Полетът беше 

кратък - 3 часа, и като пристигнахме в Хургада, веднага 

усетихме високите температури. В автобуса на път към 

хотела екскурзоводката ни обясни, че държавата се 

управлява от военните и няма защо да се 

притесняваме, като видим наоколо полицаи. 

Предупреди ни, че винаги, като пътуваме в страната, 

първите три седалки трябва да са свободни за военен, 

полицай и медицинско лице.  

 Гледайки през прозореца, не можех да повярвам 

къде се намирам. Всичко 

изглеждаше много 

различно. Бяхме 

заобиколени от пустиня, 

по средата на която се 

извиваше асфалтираният 

път. Територията на 

Египет е 95% пустиня,1% - 

река Нил и само 4% е 

населена. Преминавахме 

различни квартали. 

Сградите бяха ниски и 

еднотипни, имаше и такива 

без покриви. Хората 

изглеждаха изключително 

бедни, навсякъде беше много мръсно.  

  Когато пристигнахме в хотела, бяхме топло 

посрещнати от персонала. Имаше освежаващ сладолед 

и бар с разхладителни напитки. Хотелът беше отличен, 

а храната в ресторанта - много разнообразна, с 

наличие на ориенталска, индийска и  мароканска кухня. 

Любима част от деня ни беше различното тематично 

шоу всяка вечер. 

   Един от най-интересните дни беше 

екскурзията до древния  Луксор - град запазен и до 

днес и определян като “най-големия музей на 

открито”. Той е разположен на източния бряг на 

река Нил и в него преди 6000 години древните 

египтяни са построили огромен брой дворци и 

храмове от гранит. Първо посетихме Карнак, който 

представлява съвкупност от руини на 

древноегипетски храмове, параклиси и пилони на 

бог Амон Ра и различни фараони. Следваща спирка 

беше Долината на царете. Това е един от най-

известните некрополи в света, създаден преди 3500 

години. В него са открити 63 гробници на фараони от 

Новото царство, между които са тези на Тутмос I, на 

Рамзес VI и най-известната - на фараона Тутанкамон, 

която е единствената неограбена. Интересен факт е, че 

колкото по-дълго е управлявал един фараон, толкова 

по-дълбока е била гробницата му. Тази на най-великия 

фараон - Рамзес II, е дълбока 220 м. Той се е славел 

като големия “плейбой” на Древен Египет и е имал 120 

деца.  След това посетихме и храма на Хатшепсут, 

която е била единствената жена фараон, поради което 

е погребана също в Долината на царете, а не в  

Долината на цариците. 

  Последния ден пътувахме 6 часа до Северен 

Египет, за да видим на живо световно известните 

пирамиди в Гиза и Сфинкса. След това посетихме 

фабрика за парфюми и папируси. Използването на 

парфюми е започнало при управлението на Клеопатра 

преди повече от 

2000 години, а 

папирусът е 

растение, което 

древните египтяни 

са използвали за 

изработването на 

лист за писане. 

След като с корабче 

прекосихме река Нил, 

влязохме в 

историческия музей в 

Кайро, където 

видяхме златното 

богатство от 

гробницата на Тутанкамон и хиляди най-различни 

артефакти, сред които и мумия. 

 Направи ни впечатление, че почти няма 

светофари и по пътя си общуват с бибиткане. Само 

мъжете работят. Жените седят по домовете и 

отглеждат децата, като за всяко семейство е типично да 

има около 5 деца. По закон мъжете имат право на 4 

съпруги, но тъй като тяхната роля е да издържат всяко 

едно семейство, в днешно време не могат да си го 

позволят и имат само по една или две. Всички египтяни 

са изключително дружелюбни и много се радват на 

туристи, с изключение на търговците, които са много 

нахални и могат да вървят с теб, докато не си купиш 

нещо от тях или не влезеш някъде. Популярно е да се 

дават бакшиши и е задължително да се пазариш, ако 

искаш да си купиш нещо. Тъй като повечето местни 

хора не пият заради религията им, алкохол не се 

продава. 

  Много ми хареса цялото преживяване и бих 

препоръчала на всеки, който има възможност, да отиде 

и да посети Египет. 

София Моллова,  

10. клас   



Златни момичета 

 За първа година играя с по-големите като част от 

основния състав и се чувствам много добре. Някои от 

момичетата познавам от преди. Всички в отбора ме приеха 

добре и много бързо се сближихме.  

 Щастлива съм от факта, че за един сезон успяхме 

да вземем медал както при жените, така и в старша 

възраст. При жените станахме трети и играхме за купата на 

България срещу шампионките от „Марица“, а при старша 

възраст взехме златото!  

 Бих казала,че трудът ни се отплати с този медал, но 

той не е най-важното, което аз лично мога да спечеля. За 

мен самата емоция, споделена с останалите на игрището, е 

по-важна и със сигурност дълго ще се помни и усеща. 

Надявам се и с всеки следващ сезон и мач да изпитваме 

още толкова страхотни емоции и преживявания! Всяка една 

от нас желаеше да победи, както и нашата треньорка, и 

именно заради желанието и борбеността, които показахме, 

успяхме да се преборим и да докажем, че можем! 

Показахме хъс и това, че сме един истински колектив и 

отбор!  

 Чувството да станеш първи с една дума е уникално! 

Не мога да кажа, че е било лесно, защото няма да бъде 

истина. През тази година минахме през много трудности, 

спадове и възходи и се натрупа доста умора, но и доста 

научих, играейки с по-големите от мен. Въпреки спадовете, 

мога да кажа, че преживяхме много хубави моменти, които 

ни направиха още по-сплотени.  

 Благодаря на своите съотборнички, които мога да 

нарека и приятелки, за всичко, което направиха, за да 

стигнем до тук и до първото място! Радвам се на всички 

споделени мигове както на терена, така и извън него. Сега 

на нас, младшата възраст, ни предстои републиканско 

първенство, където също се надявам и силно вярвам, че 

ще можем да вземем златно отличие! Дотогава обаче 

здраво ще работим, за да може това да се осъществи!  

Виктория Димитрова, 9. клас 

Редакционен екип: 

Милена Терзиева, Таня Попова, Иван Лулеов, Орор Льошевалие, Кристияна Славчева,  

София Моллова, Виктория Димитрова 

 Днес нашият съученик Иван Андонов, който преди 

няколко месеца стана част от ФК „Фиорентина“ като 

вратар, живее в общежитието на отбора и учи усилено 

италиански. Тренира и с юношеската формация, и с 

мъжкия тим. За момента Иван е преотстъпен на младежкия 

отбор на „Фиорентина“ до края на сезона, а след това ще 

има възможността да бъде откупен от италианците за 

постоянно.  

  

 Казва, че му 

харесва там, но му 

липсват България, 

семейството и 

приятелите. 

 

 Споделя, че 

разликата в 

тренировките като упражнения не е голяма, но 

интензитетът на работа е по-висок. Знае, че ще му бъде 

трудно, но за него това е една сбъдната мечта. 

 Пожелаваме му високи постижения! 

На световния терен 
Виктория Димитрова от 9. клас спечели шампионската 

титла на България с волейболния отбор за девойки до 

19 години на ВК ЦСКА.  Ето какво сподели с нас: 
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