
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УСПЕЛИ БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ 
НА УЧИЛИЩЕ „ЯВОРОВ” ГОСТУВАТ НА 
КЛУБ „ИСКАМ ДА УСПЕЯ” 

На 11 юни 2012 се състоя  среща 
между бивши и настоящи ученици на 
училището в рамките на заключителното 
представително занятие на клуб “Искам да 
успея” с ръководител г-жа Павлина Петкова, 
работеща по проект “УСПЕХ”. Съвместно с 
ръководството на училището бяха поканени 
бивши възпитаници на школото, сред които  
госпожа Цецка Цачева – първата до сега 
жена председател на Народното събрание 
на Република България; г-н Дарин Ангелов – 
председател на Общинския съвет в Плевен; 
г-н Боян Григоров – майор, инструктор 
летателна подготовка ВВУБ гр. Долна 
Митрополия; г-н Момчил Цветанов – 
футболист от Младежки национален отбор, 
г-жа Галя Горанова – адвокат. Гост на 
изявата беше и г-жа Албена Тотева – 
началник РИО на МОМН гр. Плевен.  

Тема на дискусията бе УСПЕХЪТ! Как 
да придобием умения за успех и да 
постигнем по-добра личностна изява?  
 

 
 

Срещата премина под мотото – 
”УСПЕХЪТ” - да се смееш често и по много, 
да спечелиш уважението на интелигентните 
хора и обичта на децата, да цениш 
красивото, да откриваш най-доброто у 
другите, да оставиш света малко по-добър, 
да знаеш, че дори един човек диша по-леко, 
защото те е имало. Това е успехът!” според  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ралф Емерсън. Всеки индивид се стреми 
към успех, но в лицето на нашите гости, 
сегашните девойки и младежи откриха 
тайната формула как да придобият умения 
за успех и постигат мечтите си в лицето на 
реализиралите се и преуспели бивши възпи-
таници, с които се гордеем. Те са гордост за 
нашето училище и пример за подражание, 
което мотивира днешните ни ученици да 
учат и да се развиват. Гостите отговаряха на 
въпроси зададени им от участниците в клуба 
“Искам да успея” от типа на: 

Какви мечти имахте, когато бяхте 
ученик? Имахте ли любим предмет и учител 
в училище? Бягахте ли от часове и 
нарушавахте ли дисциплината? Кой е най- 
скъпият Ви спомен от училище? Кой е ва-
шият пример за успял човек и успял поли-
тик? Спомняте ли си пакост от детството?  

Всички гости получиха от клуб „Млад 
журналист” папки с всички броеве на 
училищния вестник „ЯВОРОВ ЛИСТ”, а 
децата от „Арт-студио” подариха ръчно 
изработени картички в техника куилинг. 
Учениците връчиха цветя и подаръци 
изработени от Учебната компания на XIА 
клас „JLS” на профилирана паралелка 
„Предприемачество и бизнес” обучавана по 
програмата на “Джуниър Ачийвмънт за 
България“ с преподаватели г-н Иван Бенков 
и г-жа Павлина Петкова, които достойно 
представят, а техните ученици защитават 
името на училището ни в различни нацио-
нални състезания и конкурси. И тази година 
спечелиха призовото трето място на 
националното състезание „Изгряващи звез-
ди” на 8 юни - петък 2012. С тези и още 
много други успехи нашето училище е сред 
първите за Плевенска община. 

Събитието бе уважено и от много 
гости – учители, родители и деца, 
Запомнящи мигове за членовете на клуба 
ще останат връчените грамоти от гостите и 
многото снимки за спомен. Този 11 юни ще 
се запомни като един прекрасен празник на 
клуб “Искам да успея” и СОУ „Яворов”! 



 

 

ПЪРВИ ЮНИ В СОУ „ЯВОРОВ“ -  
НА МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ДЕТЕТО 
ИЗВЕСТН  ЛИЧНОСТИ  ЧЕТАТ  ПРИКАЗКИ 

На 1 юни 2012 г., г-жа М. Грънчарова 
– директор на СОУ ”Пейо Яворов” гр. Плевен 
поздрави учениците с празника на детето:  
 „Скъпи деца, честит празник! Желая да сте 
много здрави, жизнерадостни, да дарявате 
своите родители, семействата си, прияте-
лите си с радост и веселие и да не ги 
оставяте нито за миг да загубят детето в 
себе си.“ 
Студиото „Искам да имам свой театър” по 
проект „УСПЕХ” при училището с ръково-
дител от г-жа Анелия Несторова представи 
постановката „Радини вълнения” от „Под 
игото” на Иван Вазов и ни пренесе във 
вълшебството на театъра. Пред  аудито-
рията от ученици и учители в актовата зала 
г-жа Грънчарова представи гостът г-н Дарин 
Ангелов – председател на Общинския съвет 
в Плевен, който е бивш възпитаник на 
школото. Той  се включи в инициативата – 
„Популярни личности четат приказки на 
учениците”, която има отколешна традиция в 
училището. Г-н Ангелов прочете приказката 
на Андерсен „Най-невероятното” и потопи 
малките яворовци във вълшебния свят на 
сказанията. Децата уловиха поуката и си 
направиха сами извод. 
 

 
 

Гостът в откровен разговор сподели: 
„Щастлив съм, че отново съм тук в 
училището, което съм завършил. Щастлив 
съм, че съм сред моите любими препода-
ватели”. След като приключи четенето, той 
отговори на ученически въпроси от типа: 
- Коя е любимата Ви книга от детството? 
- Граф Монте Кристо, която съм препрочитал 
четири пъти. 
- На какви игри играехте като дете? 
- Играехме навън на открито – футбол, во-
лейбол, народна топка. 
- Имате ли си любим предмет и препода-
вател? 
- Да. Предмета е география, а учителят е 
сред вас - господин Свилен Стойчев. 
Въпросите продължиха. Получи се интерес-
на среща разговор между настоящите 

ученици и бившия възпитаник. Той даде обе-
щание за нови срещи и предложи  да 
съдейства наши ученици да посетят сесия 
на Общинския съвет. 

Ученици от клуба “Искам да успея” с 
ръководител г-жа Петкова му връчиха пока-
на за участие на 11 юни 2012 г. в предст-
авителната изява на клуба работещи по 
проекта “УСПЕХ” – среща с бивши въз-
питаници на СОУ ”П. Яворов” – успели в 
различни сфери на обществения и поли-
тическия  живот. 

 

 
 

СМЕШНА  ИСТОРИЯ 
Имам си аз баба мила, 
тя с любов ме е дарила 
и на село си живее,  
хиляди неща умее ! 

Сутрин още от зарана 
станала е тя засмяна, 
за да може от зори 
животните да напои. 

Прясно мляко от козата 
издоява за децата, 
от кокошките яйца 
сбира в една торба. 

Малко розово прасенце 
гледа я като момченце, 
за закуска то грухти –  
не иска гладно да седи. 

Донесоха и две деца 
малко кученце добро, 
но не щеш ли за беда, 
стана то голямо зло. 

Почна баба да го храни, 
то пък къщата да брани 
Който мине, то все лае,  
че не може хич да трае ! 

Днес от сутринта 
лае по една коза. 
Баба вика и крещи 
то, обаче не мълчи. 

Чак тогава баба стана 
и му перна два шамара,  
то пък длъжно не остана, 
захапа я за пеньоара. 

Много се изплаши тя 
и се дръпна на часа, 
то пък скъса си синджира 
и подгони я с все сила. 

Хукна баба към гората,  
заболяха я краката. 
То я хвана за полата,  
тупна баба на земята.  

 

   Виктор Петров – VБ клас 
СОУ „Пейо Яворов”, гр. Плевен  

    

 



 

 
 

Двата клуба работещи по програма 
"УСПЕХ" в област "Умения за самостоятелно 
учене и събиране на информация" - 
"Историята на моя роден край" с 
ръководители г-н Свилен Стойчев и г-жа 
Цветомила Стоилчева на 10 юни 2012 
направиха съвместно своите втори 
представителни изяви. В кинозалата на 
"Плевенска панорама" младите патриоти 
представиха презентации, снимки, свои 
проучвания на исторически факти и 
паметници от родния край и доклади.  

Всички участници в проекта получиха 
заслужени грамоти за своя труд. 
 

 
 

 
 

Форум „Изгряващи звезди”  се 
провежда ежегодно и събира на едно място 
над 400 ученици, студенти, преподаватели, 
представители на бизнеса и държавните 
институции, дипломати и медии. Всички те 
участват в обща дискусия за уменията на 
бъдещето, за очакванията на бизнеса от 
младите хора, за очакванията на младите 
хора от бизнеса, за ролята на държавата и 
на бизнеса в развиването на уменията на 
бъдещето чрез адекватни образователни 
политики. 

За първи път през 2012г. Президентът 
на Република България Росен Плевнелиев е 
патрон на "Изгряващи звезди". 

Форум „Изгряващи звезди” обединява 
годишните национални състезания по най-
популярната програма на Джуниър 
Ачийвмънт България – „Учебна компания”. 
На търговското изложение учебни компании 
на ученици и на студенти от цялата страна 
представят на щанд своите бизнес идеи и 
продукти, върху чието разработване и 
популяризиране са работили през цялата 
учебна година. Те се оценяват от журита, 
съставени от представители на бизнеса и 
публичните институции, пред които всяка 
учебна компания трябва по регламент да 
презентира на сцена в рамките на 3 минути. 

Накрая се връчват големите награди за 
„Най-добра ученическа компания на 
България” и за „Най-добра студентска 
компания на България”. Победителите в 
двете състезания всяка година пред-
ставляват България в европейските състе-
зания за най-добра учебна компания за 
ученици и студенти. 
 

 
           Президентът на Република България 
Росен Плевнелиев с интерес разглежда 
експонатите на щанда на  Junior Life Style 
по време на панаира. За спомен получи 
вратовръзка със светлоотразителни 
елементи апликирани върху нея. 
 

Нашата учебна компания завоюва два 
приза – Специална награда за ЛИДЕРСТВО 
и Най-добра учебна компания на България, 
III място - Junior Life Style, СОУ „Яворов“ от 
гр. Плевен: дизайн, производство и търговия 
на светлоотразителни аксесоари. И още 
една награда - "Учител на годината на 
Джуниър Ачийвмънт България" беше 
присъдена на гл. учител Иван Бенков за 
цялостна работа и постижения в 
прилагането на предпри-емачески програми 
на Джуниър Ачийвмънт в Плевен.  

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ НИ! 
 

 
 

Родният дом 
 

Обичам те, мой роден дом! 
Ти си вечен мой подслон. 
Тук съм се родила, 
Мама тук ме е кърмила. 

   Сред двора къща дивна - 
Мила, хубава и свидна. 
Зад нея цветната градина 
Сякаш гледам пъстрата картина. 

Обичам те, мой роден дом! 
Обичам слънцето, цветята, 
Когато привечер целува то Земята. 
Обичам те, мой роден дом! 
 

Анелия Керанова VIБ  
 



 

 
 

 На 8 юни 2012 г. в София се проведе 
състезание по спортна стрелба с ловна пуш-
ка по летяща цел, в което участваха 21 със-
тезатели от цялата страна – индивидуално. 
Ученикът Малин Кръстев от ХІА  клас от СОУ 
„Яворов”, гр. Плевен спечели второ място с 
отличие за най-бърза стрелба. Връчена му 
бе грамота и парична награда.   

Петя  Красимирова Петкова от VІІІА 
клас се яви на републикански шампионат по 
Лека атлетика на 10 юни 2012г. на 
националния стадион “Васил Левски” в 
София - дисциплина хвъргане на копие с 
личен резултат от 27,60 м. – ІІ място, за 
което е наградена със сребърен медал и ще 
получава стипендия за една година в размер 
на 50 процента от минималната работна 
заплата за страната за цялостен принос в 
спортните прояви в училище. 
 

  
 

 
 

 „Козият рог“  е български игрален филм, 
създаден по едноименния разказ на Николай  
Хайтов. Режисьор е Методи Андонов. В 
главните роли участват Катя Паскалева и 
Антон Горчев. Песен „Вървят ли двама“на 
Мария Нейкова се помни и пее и до сега. 
Илюстрация към филма направи ученичката 
Поля Иванова от VIIIА клас  
 

 
 

 
 

СЕДЕМТЕ ЧУДЕСА НА ДРЕВНИЯ СВЯТ 
Седемте чудеса на света списък от най-

известните забележителности, плод на 
античната култура. Първата идея за събира-
не на чудесата на древния свят в списък, 
може да се каже, че е на Херодот, който впе-
чатлен от Египетските пирамиди и Вавилон, 
смята че това са най-значителните постиже-
ния на хората до това време. Седемте чуде-
са, които ние познаваме за първи път са 
написани и оценени, като най-великите 
човешки творения, от Антипатър от Сидон, 
който е бил главен библиотекар в Алексан-
дрийската библиотека. По-късно е имало и 
няколко други списъка, както и предложения 
да бъдат добавени много други забележи-
телности, като Колизеума, Капитолия, Ное-
вия ковчег, но в крайна сметка всички ние 
познаваме именно списъка на Антипатър. 
Малко известен факт е, че това което ние 
наричаме сега "чудеса" - в първия списък се 
наричат гледки; неща, които се виждат. 

Ето Чудесата на света, изброени в реда 
на тяхното създаване. 

Египетски пирамиди (2575-2465 
пр.н.е.) Това са пирамидите на фараоните 
Хуфу (Хеопс), Хефрен и Микерин. Намират 
се в Гиза, Египет. 

Висящи градини на Вавилон (8-6 
век пр.н.е.). Построени са от Навуходоносор. 
Областта се намира в днешен Ирак. 

Статуя на Зевс Олимпийски (430 
пр.н.е.). Построена от древногръцкия скулп-
тор Фидий. 

Храм на Артемида в Ефес (550 
пр.н.е.). Построен по заповед на цар Крез. 
Намира се в днешен Ефес в Турция. 

Мавзолей в Халикарнас (353-351 
пр.н.е.). Гробница на цар Мавзол – владе-
теля на Кария. Намира се в Халикарнас, 
град Бодрум в днешна Турция. 

Родоски колос (292-280 пр.н.е.). 
Масивна статуя, посветена на бог Хелиос. 
Намирала се е в залива на о.Родос. 

Александрийски фар (280 пр.н.е.). 
Фарът се е намирал в Александрия и е 
издигнат от Сострат Книдски. 

От всички чудеса на света, единственото 
оцеляло до наши дни са Египетските 
пирамиди, намиращи се в Гиза. Те са и най-
древният паметник. Най-кратко е съществу-
вал Родоския колос, който се е разрушил 
само половин век след построяването си при 
земетресение. Съществуват и известни съм-
нения за съществуването и точното местопо-
ложение на Висящите градини на Вавилон. 

 

 



 

 

 
 

Една майка влиза в стаята на дъщеря 
си и забелязва на леглото и писмо. С 
треперещи ръце отваря плика:  

Скъпа мамо!  
Не се тревожи, аз заминах със своя нов 
приятел. Най-после намерих мъжа на 
мечтите си! Има обици по цялото тяло и 
халка на устните, освен това и огромен 
мотоциклет! Но мила мамо, това не е 
всичко... Бременна съм и Ахмед каза, че ще 
бъдем много щастливи в неговия старичък 
фургон сред гората. Той иска много деца и 
аз мечтая за същото. Най-накрая разбрах, че 
марихуаната на никого не вреди, и затова 
ще направим малка плантация в гората 
както за себе си, така и за приятелите на 
Ахмед. Те пък ни обещаха, че ще ни 
снабдяват с кокаин и екстази. Моля се 
учените по-бързо да намерят лекарство 
против спина, защото Ахмед се влошава с 
всеки изминал ден, той заслужава по-добра 
участ! Не се притеснявай мила мамо, вече 
съм на 15 и мога сама да се погрижа за себе 
си. Ще се опитам по някакъв начин да ти 
дойда на гости за да ти покажа внука!  
     Твоя дъщеря ,     Ани  

P.S. Скъпа мамо, това беше шега! Аз 
съм на гости у съседката.  

Исках просто да ти напомня, че има 
много по-лоши неща от писмото от 
директора на училището и заповедта за 
изключване, които ще намериш в горното 
чекмедже на масата.  
     С любов,  Ани 
 

 
 

 Родният град на писателя е село 
Байлово. 
 

 Никола е селски българин. (из “По жътва”, 
Елин Пелин) 
 

 Елин Пелин е искал да демонстрира на 
другите хора, колко е тежък селският живот. 
 

 “По жътва” е разказ, в който се “говори” 
как хората се трудели отрано, за да са 
готови навреме за обед. 
 

  Творбата на автора е селска. 
 

 Действието в “По жътва” се развива под 
уникалните лъчи на невероятното слънце. 
 

 Кулминационният момент в произведе-
нието е, когато положението се нажежи. 
 

 Дядо Йоцо чувствал новата действи-
телност, но не можел да я усети. 
 

 
 

- Имам уши на най-невероятни места. 
*** 
- Откъде се взе тоя прах? Излизайте, изли-
зайте бързо, че ще се опрашим. 
*** 
- Подчертайте с кръгче. 
*** 
- От тия два жълти триъгълника, ще изберем 
синия! 
*** 
- Ученици можете ли да си представите 
колко много насекоми е имало в палеолита, 
това не са стотици, милиони, милиарди, а 
десет хиляди! 
*** 
- Докато съм тук и ви чакам на тази маса, ще 
мълчите. 
*** 
- Сега ще ви кажа един бисер.  
- Бисер! 
*** 
- Момчетата са без екип и се държат непри-
стойно! 
*** 
- Сега ще отворя вратата и един по един ще 
ви изхвърля през прозореца. 
*** 
- Застрашава живота на съучениците си, 
като хвърля тебешири по тях! 
*** 
- Момченце, в момента си в час по история! 
Намираш се в 4-ти век след новата ера! 
*** 
- До края на часовете нямам часове! 
*** 
- Искам да видя физиономии, които мислят. 
*** 
- Простите числа са числа, които не се делят 
на никое друго число, освен на себе си и на 
всички останали ... 
*** 
- Утре ще ви довърша в час по история ... 
*** 
 

 



 

 

 
 

 Няколко момчета от класа остават на 
изпит по математика. Явяват се в уреченият 
ден пияни - заляни. Един от тях отваря вра-
тата и казва: 
- Госпожо пи-пи-пияни изпит-пит-питвате ли? 
- По принцип не, ама за вас ще направя из-
ключение. 

Като чул това ученикът се провикнал през 
рамо: 
- Ра-ра-работата е уредена! Внесете го мом-
чета! 

Знаете ли защо се карат две блондинки, 
когато се возят на мотор? 
Отговор: Коя да бъде откъм прозореца! 

 Раздават бележниците. Гошо се прибира 
вкъщи при майка си. Той казва на майка си: 
- Мамо нали знаеш колко обичам госпожата? 
- Да и какво? 
- Ами другата година пак  съм в  нейния клас. 

   

 
 

Обобщени резултати от социологиче-
ското проучване на репортерите от училищ-
ния вестник сред учениците за ... учител  
 

      НОМИНАЦИЯ   ЗА  ...   УЧИТЕЛ  
Лидер на успеха – г-жа Грънчарова 
Най-усмихнат – г-жа Галя Луканова 
Най-чаровен – г-жа  Захариева 
Най-строг – г-жа Кети Милева 
Най-взискателен – г-н Сашо Камбуров  
Най-много пишещ двойки – г-жа Бетова 
Най-отнесен в час – г-н Ценов  
Най  в крак с модата – г-жа Несторова 
Най-модерна кокона – г-жа Стоилчева 
Най-толерантен – г-н Кръстев 
Най-атлетично тяло – г-н Мариян Георгиев  
Най-голям сладур – г-жа Замфирова 
Най-отговорен дежурен – г-н Стоян Стоянов 
Най-стилен – г-жа Христова 
Най-забавен – г-жа Анелия Иванова 
Най-добър в науката – г-н Иван Бенков 
Най-достъпно поднасящ учебния материал 
пред класа – г-жа Анна Вапцарова 
Най-приятен глас – г-жа Жана Пешева 
Най-добър класен – г-жа Любимка Бузева 
Най-добър математик - г-н Пламен Митев 
Най-организиран – г-жа Бонка Маринова 
Най-последователен – г-н Стойчев 
Най-грациозен – г-жа Маринела Петрова 
Най-търпелив – г-жа Койчева 
Най-педантичен – г-жа Ганка Димитрова 
Най-справедлив – г-жа Павлина Петкова 
Най-духовен – г-жа Ели Дикова 
 

ВЕСЕЛО И ЩАСТЛИВА ЛЯТО ВИ ЖЕЛАЕМ! 
О-О-О, И ЗАМИРИСА НА МОРЕ-Е-Е-Е ... 

 
 

 
 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС 
     Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС с интен-
зивно изучаване на чужд език – 18 часа 
седмично. Обучението съчетава усвояване 
на два чужди езика (по избор на ученика) и 
отлична подготовка по основните иконо-
мически дисциплини с развиване на 
практически умения за организиране и 
управление на малък и среден бизнес 

Бал за класиране (максимален – 36) от:  
1. Оценка от тест по БЕЛ 
2. Утроената оценка от тест по математика 
3. Оценката по математика от удостовере- 
нието за завършен VІІ клас 
4. Оценката по география и икономика от  
удостоверението за VІІ клас 
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС 

     Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС  
Бал за класиране (максимален – 30) от:  

1. География (удвоена),  
2. Изобразително изкуство (удвоена),  
3. Български език и литература; 

По учебен план се изучават всички предмети 
от общообразователна подготовка, позво-
ляваща кандидатстване във ВУЗ. Профи-
лираното обучение дава възможност да се 
придобият мениджърски умения за собстве-
на фирма и управление на компании. 
СОУ “ЯВОРОВ”- в топ 5 сред училищата в 
град Плевен и областта. 
Информация на www.sou-yavorov-pl.com  

♦♦♦♦♦ 


