
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Двадесет и втори март 2013 беше 
необикновен, празничен ден за всички 
Яворовци. Залата на Драматичен театър 
„Иван Радоев” изведнъж оживя и се 
превърна в чудна съкровищница от танц, 
музика и творческа магия, защото тогава се 
проведе Ден на таланта – СОУ „Пейо 
Яворов”.  

Спектакълът започна с лиричен 
спомен за една изключителна личност 
НАШИЯ ПАТРОН - Пейо Яворов. Даровитите 
артисти от театрално студио „Искам да имам 
свой театър” с художествен ръководител 
Анелия Несторова, претвориха в словесна 
картина едни от най-обичаните стихове на 
поета.  

 

 
 

 
 

В този поетичен дух се представи и 
ателие „Литературна работилница” включ-
ващо ученици от Vа клас с ръководител г-жа 
Цветомира Стоилчева, които построиха  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

стихотворната мозайка „По стъпките на 
Яворов”, включваща нежни пасажи от 
любовната лирика на Яворов. 

 

 Всичко първо е красиво.  
Първа песен, първи час.  
Ала няма по-щастливо  
от детето в първи клас.  
Бронзово звънче разсмива  
всички птичета край нас.  
Вижте колко е красиво  
да си ученик във първи клас.  
 

На сцената се представиха и младите 
таланти от IIIа клас с класен ръководител г-
жа Славова, които ни развълнуваха с 
драматизация на Яворовата поема „Луди-
млади”. 

 

 
 

Спектакълът ни потопи изцяло в 
магията на танца. Разбрахме, че момичетата 
от класа на госпожа Габриела Тодорова - IVб  
владеят изцяло ритъм и музика, и затова се 
доказаха с  цели  два танца „The Diamonds” и 
„The Girls”.  

 

 



 

 

Няма дете, което да не знае и да не е чело 
български народни приказки. Всеки малчуган 
е заспивал с приказка за лека нощ, отраснал 
е с мъдростта на българското слово. 
Учениците от ІІІб клас с класен ръководител 
г-жа Ст. Нинова, представиха „Приказките – 
извор на мъдрост”.   

 

 
 

Гостите на празника се насладиха на 
танцовото изпълнение на малките ученици 
от 2б клас с класен ръководител госпожа 
Виктория Грозданова. Тяхното участие в 
клуб „Общуване чрез танца” е възпитало у 
тях увереност и дисциплина, които 
демонстрираха и в танца „Малки морячета” 

 

 
 

Поздрав към всички  отправиха 
момичетата от 2а клас с класен  ръководител 
госпожа Мария Христова с танцовото си 
съчетание „Нашият танц”. 
 

 
 

Отново и отново танци!  Момичетата 
от ІІІа клас разтърсиха сцената с 
темпераментен и емоционален танц, 
вдъхновен от огнените ритми на 
взривоопасната песен на Шакира „Уака-уака” 

 

 

Ние, българите, сме горди със своето 
богато културно наследство. Част от него е 
нашият фолклор. Всяка народна песен е 
изстрадана и изпълнена с много чувства. 
Тези чувства  бликнаха от песните на Юлия 
Петрова от Vб клас „Я стани, либе Стояне” и 
„Тръгнало е лудо младо”. 

 

 
 

Изключително майсторство показа и 
танцов състав при читалище „Ракитин” с 
художествен ръководител г-жа Иваничка 
Гергушка в който участват и ученици от от 4а 
и 4б клас, които извиха кръшно хоро и игрива 
ръченица. 
 

 
 

 
 

След вихрените народни танци  
успокоихме духа с едно изпълнение на 
Асена Полякова от  7б клас.  

 

 



 

 

От дълги години в нашето училище 
съжителстват традицията и модерното, това 
доказаха  двата танца на учениците от 7б 
клас - Силвия, Милена и Анелия, с 
артистичния псевдоним „Bring me to life”. А 
след тях  се развихриха и  момчетата -
Калоян, Александър, Марио и Любослав, с 
танца „Дръмп енд бейс”.  

 
 

 
 

 
 

Изключително талантливите нежни 
феи от Vб клас изведнъж се превърнаха в 
лоши момичета - Карина Митева, Деница 
Иванова и Гергана Георгиева полетяха във 
вихъра на хип-хоп танца „Гангстерките”.  

 
 

 
 

Асена и Йоана от VІІб клас отново 
доказаха себе си на сцената. 
 

             

                 Когато се смеят децата, 
                 в градината цъфват цветята 
                 и слънцето в китната круша  
                 се спира да гледа и слуша! 
                 Когато децата мечтаят, 
                 на сълзите вижда се краят, 
                 че малките детски ръчички 
                 за поздрав се вдигат към всички! 
 

Гостите на празника възнаградиха с бурни 
аплодисменти индивидуалното изпълнение 
на чаровната Цветелина Тодорова от 5б клас 
със своя индивидуален танц. 
 

 
 

Знаете ли какво е „дъп степ”? – сред 
бурни овации и аплодисменти Александър 
Бисеров от 7б клас ни показа пластичност и 
красота в изпълнението на този танц. 
 

 
 

Момчетата от VІІа и VІІІб клас ни 
представиха  едно сложно съчетание от 
звуци и музика в  стил - бийтбокс. 
 

 



 

 

Лилия Лазарова от Ха изпълни 
популярна песен от българската поп-музика. 
 

 
 

  Вярвай в чудесата! Вярвай! 
На земята има чудеса! 
Тръгнеш ли на път, не изоставяй  
сините си детски небеса. 
Вярвай в чудесата и където 
по голямата земя да си - 

   никому не давай във сърцето 
тази вяра да ти угаси! 

 Времето тъй бързо мина 
С детска талантлива дружина. 
С песни, танци и стихотворение 
завърши нашето представление. 
Живот и здраве пожелаваме 
и нови срещи обещаваме!  

 

 
 

Магдалена и Милен от ІVа клас – 
чаровните малки-големи водещи на този 
грандиозен спектакъл, изпълниха своята 
роля  с необходимата сериозност и 
артистизъм. Подобно на ГОЛЕМИТЕ, 
които израстват  и творят под крилото на 
Яворов,  те демонстрираха своя усет към 
изкуството .  

Тази цветна картина от музика, 
танц, поезия и театър, умело нарисуваха  
нашите безспорни таланти и доказаха, 
че природната дарба няма възраст и 
пол, а само желание за изявя...  

 
 

Клуб Бързо, лесно, вкусно с 
ръководител г-жа Цветелина Скравенска, 
включва 13 деца от ІІа клас. 

 

 
 

„Бързо, лесно, вкусно” 
с ръководител г-жа Цветелина Скравенска 

 

Целта е да се предизвика интереса на 
децата към балансираното хранене и 
здравословния начин на живот, да развие 
въображението и творческото мислене при 
приготвянето, аранжирането и сервирането 
на сандвичи, хапки, салати, десерти и други 
кулинарни произведения. Да се замислим за 
нашето бъдеще - как живеем, с какво се 
храним, отделяме ли достатъчно време за 
отдих, развлечение и спорт. 
 

Клуб Млад журналист е под 
ръководството на г-жа Цветомира Стоилчева 
и г-н Сашо Камбуров.  
 

 
 

„Млад журналист” 
с ръководители г-жа Стоилчева и г-н Камбуров 

 

За втора година издаването на вестника 
става възможно благодарение на 
Националната програма “УСПЕХ” и по 
проекта на ЕС, която цели да направи 
свободното време на учениците полезно и 
приятно.  



 

 

В клуба са се записали 8 ученика, 
занятията се провеждат два пъти седмично.  
Училищният ни вестник ”Яворов лист” излиза 
за първи път през 1977г. След прекъсване 
започва своя нов живот. 
 

Клуб Математическо оптимиране в 
икономиката  
 

 
 

„Математическо оптимиране в икономиката” 
с ръководител г-н Пламен Митев 

 

Ръководителят на клуба г-н Митев 
споделя, че дейността на клуба е насочена 
предимно към разглеждането на задачи от 
приложението на математиката в 
икономиката, които са в основата на 
математиката изучавана във висшите 
икономически институти. Учебният материал 
е структуриран да бъде преподаван за две 
години и е в основата на изучавания в 
институтите материал по линейно 
оптимиране и моделиране. Групата е 
съставена от ученици от Х и ХІ клас с 
проявен интерес към икономическите 
дисциплини. 
 

Клуб Криптография  също се 
ръководи от г-н Пламен Митев включва 10 
 

 
 

„Криптография” 
с ръководител г-н Пламен Митев 

 

деца от 8 и 9 клас. Разглеждат се въпроси от 
история на математиката, числови ребуси, 
криптография и математическа лингвистика. 
Целта е децата да се запознаят с част от 
приложенията на математиката. 
 

Клуб Приказен свят 
 

 
 

„Приказен свят” 
с ръководител г-жа Стефка Нинова 

 

Клубът с ръководител г-жа Стефка 
Нинова включва 13 деца от 3 б клас. Целта е 
участниците да се докоснат до света на 
приказките, на детските книги, в които е 
скрита дълбока мъдрост, натрупана и 
предадена през годините. Да се поучат и 
станат по-добри. В клуба децата могат да 
разкрият поле за изява на своите 
възможности и талант. Това е възможност 
да оползотворят вободното си време, да се 
забавляват, но и да изграждат своята 
личност в емоционален и културен план. 
 

Клуб  Искам да успея 
  

 
 

„Искам да успея” 
с ръководител г-жа Павлина Петкова 

 

Клуб "Искам да успея" е една 
възможност да се запълнят определени 
дефицити в мотивацията на учениците за 
откриване на възможности и развиване на 
способности в желана посока, споделя 



 

 

ръководителя на клуба г-жа Павлина 
Петкова. Намирайки се в раздел 
"Предприемачество", клубната форма създа-
ва условия за стимулиране на учениците - 
участници в клуба да усвоят техники за 
себепознаване, да открият силните и 
слабите си страни, да подходят по-амби-
циозно към личния си план за развитие, 
както и да развият креативни способности, 
да работят в екип и да решават проблеми, 
необходими и приложими в бизнес сектора. 
Всички искаме да побеждаваме. Но, за да 
получаваш резултатите, които победителите 
получават, първо трябва да мислиш като 
победител. За да успееш трябва да поемеш 
пълна отговорност за всичко, което ти се 
случва. Само когато поемеш пълна 
отговорност можеш да промениш нещата. 
Така поставяш себе си в позиция на 
абсолютна власт. За да промениш нещата - 
първо трябва да промениш себе си. Задай 
си въпроса „Защо не съм постигнал X? Ако 
отговорът е „Нямам време”, „Нямам късмет”, 
„Криза е”, значи е време да промениш 
мисленето си. 
 

Клуб Общуване чрез танца  
 

 
 

„Общуване чрез танца” 
с ръководител г-жа Виктория Грозданова 

 

За втора година през месец октомври 
2012г. стартира клуб „Общуване чрез танца” 
към проект УСПЕХ с учениците от ІІб и ІІа 
клас, под ръководството на  Виктория 
Грозданова. С формирането на тази група се 
осмисля свободното време на учениците, 
участвайки в желана от тях извънкласна 
форма на изява. Целта е да се повиши 
мотивацията им за участие в образователно-
възпитателния процес, съобразно техните 
интереси и потребности. Учениците се 
забавляват и потъват в процеса на 
приятните преживявания чрез езика на 
танца. Така те намират ново поле за 
общуване, получават възможност не само да 

се чувстват физически по-добре, но и 
опознават себе си чрез един вид ново 
изразяване. Този вид общуване им помага 
да изградят своята личност в емоционален и 
културен план, откриват и развиват 
творческата си индивидуалност, 
освобождават емоциите и задръжките си, 
придобиват своеобразна култура и стил на 
живот, проявяват свежест и гъвкавост на 
световъзприемането.  

 
Студио Арт-студио „Весела 

работилничка” е под ръководството на г-жа  
Даниела Стоянова. Участниците в групата са 
8 деца от  Iа  клас, които с голям интерес се 
включват в разнообразната дейност на арт-
студиото, която включва рисуване с 
различни материали, апликиране, изработ-
ване на бижута, работа с природни 
материали други.  
 

 
 

„Арт-студио Весела работилничка” 
с ръководител г-жа Даниела Стоянова 

  
Студио Арт-студио „Куилинг”  
За втора година арт студиото с 

ръководител г-жа Габриела Тодорова и 12 
ученици от четвърти клас творящи 
изкуството Куилинг. (Quilling). Това изкуство 
използва тънки ивици хартия, които се 
навиват, слепват и оформят, така че от тях 
се получават различни 3D картички, покани, 
пана, украса на кутии и др.  

В исторически план куилингтехниката 
възниква още по времето на Ренесанса във 
Франция и Италия, като  по-късно се 
разпространява из целия свят. Куилинг може 
да се намери в художествените галерии на 
много европейски страни и в САЩ.  
Това изкуство е изключително полезно за 
децата, тъй като развива сръчността и 
въображението, възпитава търпение и 
естетически вкус. 

Огромно е удоволствието на всяко 
дете от групата, когато успее само, с двете 
си ръце и малко хартия да сътвори нещо 
прекрасно.  



 

 

 

 
 

„Арт-студио КУИЛИНГ” 
с ръководител г-жа Габриела Тодорова 

 

 Арт-студио "Куилинг" работи успешно 
вече втора година. В нашето студио 
изработваме оригинални релефни картички 
и пана с помощта на специална техника 
"quilling". С малко цветна хартия, ножица, 
лепило, въображение и малко сръчност ние 
сътворяваме неповторими късчета красота. 
 

Клуб Опознай родината  
 

 
 

„Опознай родината” 
с ръководител г-н Свилен Стойчев 

 

Клубът с ръководител г-н Свилен 
Стойчев се състои от 12 участника от 6, 7 и 8 
клас. "Опознай родината" е най-българския и 
най-родолюбивия клуб в нашето училище. В 
него децата опознават родината по много 
различни начини: чрез географската карта, 
богато илюстровани атласи, учебна и 
художествена литература, презентации, 
снимки и разбира се, като пътешестват 
самите те из неповторимата България до 
българските ... 

Клуб Пътешествие из световната 
съкровищница   

Клубът с ръководител г-н Свилен 
Стойчев се състои от 12 участника от 6, 7 и 8 
клас. В клуб "Пътешествие из световната 
съкровищница" младите географи навлизат 
във вълнуващия свят на уникални, 
завладяващи и екзотични кътчета от целия 
свят. Учат се да търсят и събират 
информация за такива места - съкровища, 
както и да представят откритото по 
увлекателен и интересен начин. 

 

 
 

„Пътешествие ез световната съкровищница” 
с ръководител г-н Свилен Стойчев 

 
Студио Арт-студио „Дъга” е с 

ръководител г-жа Даниела Стоянова.  
Участниците в групата са 9 деца от  Iа  клас. 
Занятията се провеждат два пъти седмично 
след приключване на учебните занятия. 
Децата се включват с желание в 
разнообразните дейности и се потапят в 
света на изкуството. 

 

 
 

„Арт-студио ДЪГА” 
с ръководител г-жа Даниела Стоянова 

 
Да разкажа своето пътешествие 

е клуб в който децата "пътешестват" 
виртуално и наистина и се запознават със 
100-те национални обекта на България. 
Учим се да разказваме и представяме 
красивата ни природа, неповторимите 
природни забележителности и многобройни 



 

 

исторически паметници, съхранили хилядо-
летната ни история. 

 

 
 

„Да разкажа своето пътешествие” 
с ръководител г-жа Габриела Тодорова 

 
Клуб Историята на моя роден край  

е с ръководител г-жа Теменужка Илиева се 
състои от 9 участника от Іб клас. 

Целта на групата е участниците да се 
докоснат до българските светини – имена, 
личности, факти, исторически личности, 
свързани с драматичната история на гр. 
Плевен. По този начин ще развият интереса 
си към българската история и ще придобият 
лични впечатления от посетените обекти. 
Чрез клуба г-жа Илиева се стреми да 
възпитава у учениците уважение и 
заслужено преклонение пред онези моменти 
от историческия път на България, които 
завинаги овенчават името и със слава.  

 

 
 

„Историята на моя роден край” 
с ръководител г-жа Теменужка Илиева 

 
Ателие Сръчни ръце по приложно 

изкуство е с ръководител г-жа Валентина 
Христова. В клуба участват 7 ученика от VІб 
и VІІа класове. Целта на клуба ни, споделя  
г-жа Христова, е да преоткриваме красотата 
в природата и около нас. С нашите сръчни 
пръсти да я пресъздадем и пресътворим в 
мартенички, пана, бижута, цветя от хартия, 

макраме, декупаж и други интересни техники 
от света на приложните изкуства. Интересни 
за участниците бяха и занятията в които се 
запознахме с някои от принципите за 
аранжиране на интерр за сватба, рожден ден 
и други тържества.   
 

 
 

„Сръчни ръце по приложно изкуство” 
с ръководител г-жа Валентина Христова 

 
Клуб Моят роден край се състои от 8 

участника от Іб клас и е с ръководител 
госпожа Теменужка Илиева. По интересен и 
увлекателен начин децата опознаха родния 
край, неговото минало и настояще, споделя 
г-жа Илиева.  

 

 
 

„Моят роден край” 
с ръководител г-жа Теменужка Илиева 

 

Чрез вълнуващо пътишествие в древен и 
млад Плевен, научиха за големи събития и 
личности от вековната история, допринесли 
за неговата слава. 
 Научиха, че голямата любов към 
Отечеството започва от обичта към родния 
край и родното място. Младите участници в 
клуба се чувстват горди, че родния ни край 
има славно минало, интересно настояще и 
привликателно бъдеще.   
 

 



 

 

 
 

 
 

      Кольо Георгиев – ученик от 7а клас 
 

 
 

Стефчо Начев – ученик от 6а клас 
 

 
 

Светлин Таренгов– ученик от 6а клас 

 
 

        „Паикий” Александър Йотков – ученик от 3а клас 
 

 
 

САМО АКО ЗНАЕХ… 
Сигурно често сте чували някой да 

казва “Само ако знаех това, което знам 
сега” Искало ли ви се е да продължите? 

Ами опитайте ето така… 
1. Щях да се вслушам в сърцето си повече. 
2. Щях да се радвам повече и да се тревожа 
по-малко. 
3. Щях да разбирам колко бързо отлитат 
ученическите времена… и изведнъж трябва 
да си търся работа… 
4. Щях да се притеснявам по-малко какво 
мислят другите хора. 
5. Щях да се наслаждавам пълноценно на 
жизнеността си и на гладката си кожа. 
6. Щях да знам, че красотата ми се крие в 
любовта ми към живота. 
7. Щях да се замисля колко много ме обичат 
родителите ми и да вярвам, че правят 
всичко по силите си за мен! 
8. Нямаше да се страхувам да се държа като 
дете. 
9. Щях да съм по-внимателна в преценките 
си и по често да показвам благодарността 
си, със сигурност! 
10. Щях да търся у всекиго добрите му 
страни и да го харесвам заради тях. 
11. Нямаше да си губя времето с хора, които 
са “известни”. 
12. Щях да се запиша на танци. 
13. Щях да харесвам тялото си такова, 
каквото е.  
14. Щях да вярвам в приятелите си. 
15. Щях да бъда приятелка, на която може 
да се вярва. Щях да съм по-дръзка.  



 

 

 
 

- При феодализма селяните били 
много подтиснати. Тогава нямало автомо-
били и те са плащали данъци върху солта и 
радиоапаратите 
 

 - Бай Ганьо говори аерогантно. 
 

- В потурите на Бай Ганьо се крие 
най-голямото му богатство 

 

 - С възторг Вазов рисува боят на 
Шипка. А когато идва помощта с кораба 
"Радецки", се сбъдва заветната мечта на 
Вазов. 
 

- Под ръководството на Партията се 
откриват модерни форми на разплод 
 

- Българската армия се е състояла 
предимно от коне 
 

- На брега доячката дояла крава, а в 
реката всичко се отразявало наопаки 
 

- Живея с майка си и баща си, който е 
починал. 
 

- Водата се среща в три състояния, 
твърдо, течно и безобразно. 
 

- Кокошките стават рано сутрин и 
започват да снасят. Добрите деца трябва да 
следват техния пример. 
 

- Добрите бактерии се хранят с 
трупове, а лошите причиняват болести по 
хората. 
 

- На бойното поле се раздавали 
виковете и стоновете на мъртъвците.  
 

- Фамусов съдел за хората не по 
вътрешностите, а по външностите.  
 

- На пода лежал и едва дишал труп, 
редом седяла жената на трупа, а братът на 
трупа лежал в другата стая в безсъзнание. 
 

- Пушкин се движел във висшето 
общество и движел там и жена си. 
 

- Гогол страдал от тройнственост, 
която се състояла в това, че с единия крак 
той стоял в миналото, с другия приветствал 
бъдещето, а между краката му била 
страшната действителност.  
 

- Наташа Ростова искала да каже 
нещо, но отварящата се врата й затворила 
устата.  
 

- Но един ден дошъл издъхнал конник 
и съобщил, че... 
 

- Една камила може да върви по 30-40 
часа на ден. 
 

- B Tурция жените ходят облечени 
като нинджи. 
 

- Галилей е успял да завърти Земята, 
но църквата го подложила на мъчения, 
защото искала да го накара да я спре. 
 

- Има твърди, течни и грациозни тела. 
Под действието на топлината телата се 
разширяват. Пример за това: през лятото 
дните се удължават. 
 

- Гравитацията е открита от Нютон. 
Забелязва се есенно време, когато листата 
капят. 
 

- Черните въглища са бели въглища, 
които дълго са горели. 
 

- Всяка година кравата си има по едно 
теле, благодарение на бика, който е крава 
без виме.  
 

- Между летящите млекопитаещи ще 
споменем прилепа и стюардесата. 
 

- Кукувицата е птица, която снася 
своите яйца в чужди гнезда и обратно. 
 

- Кой е Христо Ботев? - Булевард... 
 

- Не всички жени се продават! - Да... 
има и такива с нетърговски вид! 

 
 

- Оставих пиенето. 
- Къде? 
 

 

 
 

Георги Константинов 
 

ЗАГАДКА 
 

Има нещо, което 
е загадка съдбовна - 
как човекът превръща 
любовта си във злоба? 
 

Как настава в сърцето 
тази тъжна промяна - 
вместо песен на славей, 
тъмен крясък на врана? 
 

Как щастливата глътка 
до отровата стига? 
Как прегръдката нежна 
става тежка верига? 
 

Има нещо в простора, 
непонятно за мене... 
Обяснете ми, хора, 
от любов озлобени - 
 

как сърцето обича 
само няколко мига?... 
Злоба има за всички. 
Любовта не достига.  

 



 

 

 
 

 В един хотел се настанили инженер, 
физик и математик. За беда електрическата 
инсталацията дала на късо и избухнал  
пожар. Как действали тримата? 
   Инженерът бързо излязъл в коридора, 
намерил маркуча на пожарния кран, пуснал 
водата, влязъл в стаята и полял обилно 
всичко горящо. 
   Физикът бързо изчислил обема на 
горящите мебели, температурата на горене, 
топлоемкостта на водата и парата, атмос-
ферното налягане и т.н. След това сипал в 
една чаша определено количество вода и я 
изсипал на точно определено място. 
   Математикът изскочил в коридора, видял 
висящият на стената пожарогасител, радост-
но възкликва “Има решение!” и спокойно се 
върнал в горящата стая. 
 

 Двама борци се подготвили за лов. 
Купили всичко необходимо и тръгнали към 
гората. Обаче било страшна буря и немо-
жело да се ловува. Качили се в джипа и се 
набрали с 50 км/ч. След малко на прозореца 
чука някакъж дядо.  
- Момчета цигара да имате?   
- Имаме дядо.  
Подал му единия цигара и се набрали със 
150 км/ч. След няколко минути на прозореца 
пак се почукало. Пак същия дядо.  
- Момчета ами запалка да имате.  
- Имаме дядо.  
Дали му запалка и се засвяткали с 300 км/ч. 
Но на прозореца пак се почукало. Бореца 
отвътре уплашено гледа пак дядото. Отваря 
прозореца, а дядото казва:  
- А бе момчета, да взема да ви бутна малко, 
че май яко сте закъсали в тая кал. 
 

 Kомпютърното психясване 
 

Kомпютърното психясване настъпва неусет-
но и обсебва тотално. Ако не вземете мерки, 
ще свършите в едно психо-заведение!  
Общоизвестен факт е, че хората се делят на 
две категории - нормални и заразени от 
компютърното психясване. Доказано е, че 
напоследък броят на първите намалява 
лавинообразно. Стадиите на влудяването, 
причинено от най-добрия приятел на съвре-
менния Х-сапиенс - компютъра, са следните:  

1. ПЪРВИ СТАДИЙ - ЛЕК  
Симптоми: лицето сяда пред компютъра, 
включва го, работи, привечер се прибира 
вкъщи и не се сеща за него до следващата 
сутрин. Апетитът и сънят му са нормални. 
Няма главоболие.  
Лечение: не е необходимо.  

2. ВТОРИ  СТАДИЙ - ПОЛУЛЕК  
Симптоми: пациентът демонстрира пови-
шен интерес към компютъра, изразяващ се в 
нездрава възбуда, обхващаща го веднага 
след като зърне любимото оръдие на труда. 
Стои пред монитора 2-3 часа след края на 
работното време. Апетитът му е нормален. 
Сънят е неспокоен, с пъшкания и слаби 
възклицания. От време на време го мъчи 
мигрена.  
Лечение: препоръчва се болният да бъде 
откъснат от компютъра. Специализираната 
литература да се складира на недостъпно за 
него място.  

3. ТРЕТИ СТАДИЙ - СРЕДНО ТЕЖЪК  
Симптоми: болният се задържа пред 
компютъра повече от 4-5 часа след края на 
работното време. Прекалено често използва 
компютърната терминология и не реагира на 
удивлението на околните. Апетитът му е 
голям. Сънят е накъсан, изпъстрен с 
компютърни термини и безпричинен смях. 
Изпада в рязка възбуда при вида на 
компютъра или при среща с болни в същия и 
по-горен стадий. Често се оплаква от 
мигрена.  
Лечение: болният трябва да се изолира от 
компютъра, парите му да се прибират редов-
но. При буйстване и отказ от лечение 
незабавно да се хоспитализира.  

4. ЧЕТВЪРТИ СТАДИЙ - ТЕЖЪК  
Симптоми: пациентът купува последен мо-
дел компютър и модем. Речта му съдържа 
предимно термини и словосъчетания от 
информатиката. Измисля нови думички, 
събира пари за откриване на цифрова теле-
фонна линия - за включване към Интернет. 
Апетитът му е много голям. Яде по всяко  
време и не подбира храната. Спи не повече 
от 3-4 часа в денонощието и издава вопли, 
описани в том 3 на поредицата 
"Поведението на животните".  
Лечение: в стационар за хора с леки 
психически отклонения.  

5. ПЕТИ СТАДИЙ - БЕЗНАДЕЖДЕН  
Симптоми: болният е луд на тема компютри, 
говорът му е нечленоразделен, използва 
предимно компютърния жаргон. Не обръща 
внимание на външния си вид. Апетитът и 
сънят липсват. Лицето яде само това, което 
е около компютъра, независимо от вида и 
качеството му. Забелязва околните само 
когато произнасят фрази, свързани с 
термини от информатиката. Изпитва огромно 
удоволствие, когато на монитора се появи 
съобщението "Connect". Редовно страда от 
пристъпи на силна мигрена.  
Лечение: не подлежи на каквато и да било 
терапия. Приключва жизнения си път в 
психиатрично заведение. 



 

 

 
 

       Рецептите са предоставени от клуб 
„ Гозбите на баба” по проект УСПЕХ 

    

           БИСТРА ПИЛЕШКА СУПА 
Необходими продукти:  

500-600 грама пилешки бутчета, около 500 гр 
моркови, 3 глави кромид лук, 5 скилидки 
чесън, шепа фиде, 1 с.л. краве масло, сол, 
чубрица, черен пипер на вкус, лимон, 
магданоз 

Начин на приготвяне: 
Бутчетата се варят около 20-25 минути и се 
обезкостяват. Месото се накъсва. Морковите 
се нарязват на колелца. Лукът и чесънът се 
режат на едри кубчета. Пилешкият бульон се 
прецежда от бутчетата, добавя се вода до 
общо количество 4 л. и се слага да заври. В 
него се слагат морковите, лука, месото и 
чесъна. Добавят се маслото, щипка чубрица, 
черен пипер и сол на вкус. Вари се около 30 -
35 мин. Няколко минути преди да се свали от 
котлона, се добавя фидето. Готовата супа се 
овкусява с магданоз и лимон. Сервира се 
със зелева салата. 

 

ПИЦА НЕАПОЛИТАНА 
Необходими продукти:  

4 ч. чаши и половина охладено брашно, 1 с. 
лъжица сол, половин кубче мая или 1 
пакетче суха мая, половин ч. чаша зехтин, 
чаша студена вода, 1 консерва белени 
домати, 2 топки моцарела, 1 консерва 
аншуа, пресен босилек, половин с. лъжица 
сол, половин с. лъжица захар, черен пипер, 
консервирани сушени домати. 

Начин на приготвяне: 
Автентичната пица Неаполитана се приготвя 
с домати Сан Марцано, отгледани върху 
вулканичните почви на Везувий, и сирене 
моцарела, направено от млякото на биволи, 
свободно пасящи из мочурищата на Лацио и 
Кампания. За да се получи наистина хубава 
пица обаче, не бива да се подценява 
тестото.  
За да се приготви тестото се смесват 
брашното и солта. Прави се кладенче и се 
добавя ратворената в малко студена вода 
мая. Прибавя се зехтина и се замесва тесто, 
като постепенно се добавя вода докато 
цялто брашно се омеси в гладко и лепкаво 
тесто. Тестото се обръща върху набрашнена 
повърхност и се меси няколко минути. 
Разделя се на 4 части, набрашняват се и се 
омесват леко. След това се пъхат в 
найлонови торбички за хладилник. Оставят 
се да престоят и втасват бавно цяла нощ, но 
биха могли да останат в хладилника до 3 
дни. Тестото се изважда от хладилника два 
часа преди да се приготви пицата. През това 

време то леко увеличава обема си. За да се 
оформи, тестото се взема с леко 
набрашнени ръце и се разтяга във въздуха с 
въртеливи движения. След като се оформи е 
готово за останалите продукти. 
За да се приготви соса, се използват 
нарязани на ситно домати. Слагат се в тиган, 
добавя се около половин лъжичка прясно 
смлян черен пипер, половин лъжичка сол и 
пресен босилек и се вари докато соса 
достигне необходимата гъстота. 
Тестото за пица се намазава със зехтин и 
доматен сос. Отгоре се подреждат парченца 
моцарела и аншуа. За повече аромат може 
да се добавят нарязани сушени домати от 
консерва. Пицата се пече около 10-15 
минути в предварително загрята фурна. 
Поръсва се със свеж босилек. Сервира се 
топла с изстудено бяло вино. 

За по-автентичен вкус, пицата се пече 
върху сач или плоча за печене, която се 
пъха във фурната. 
 

 
 

ТИКВЕНИК 
Необходими продукти: 
1 кг сладка тиква, 1 пакет фини кори, 

200 гр захар, канела, 200 гр орехови ядки, 
олио 

Начин на приготвяне:  
Тиквата се почиства и рендосва на едро 
ренде. Готовите фини кори се вадят от 
хладилника предварително, за да придобият 
стайна температура. Ореховите ядки се 
почистват и смилят на едро. Всяка кора се 
намазва добре с олио. Поръсва се с тиква, 2 
с. л. захар, щипка канела и орехи. Навива се 
на руло, а рулото се завива във формата на 
охлювче. Поставя се в тава за печене. 
Не смесвайте тиквата със захарта и 
канелата предварително, защото тогава 
пуска вода и тиквеника става клисав. За 
печенето – готовите тиквени охлювчета се 
поставят в добре намазнена тава, плътно 
едно до друго. Предварително се загрява 
фурната до 200о. Пекат се докато станат 
златисти. След като се извадят от фурната, 
може да се покрият с кърпа. Добър апетит!  



 

 

 
 

Открийте 20-те разлики в картинките.  

 

 
 

 
Съдията към обвиняемия:  
- Защо избягахте от затвора?  
- Исках да се оженя...  
- Млади човече, Вие имате доста странни 
представи за свобода! 

 

 
 

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 
Класен р-л главен учител Елена Бетова 
 

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. 
Класен р-л Стоян Стоянов 

 

СОУ “ПЕЙО ЯВОРОВ”-  е в топ 5 сред 
училищата в град Плевен и областта. 

Информация на www.sou-yavorov-pl.com 
♦♦♦♦♦ 


