
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Минало славно  
24 май е празник на славянската 

писменост, на българската просвета и 
култура. Това е празникът, който се чества 
от най-дълго време в новата ни история - 
163 години.  

  
Паметникът в Пазарджик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За първи път на 11 май 1851 г. в 
епархийското училище “Св. св. Кирил и 
Методий” в гр. Пловдив по инициатива на 
Найден Геров се организира празник на 
Светите братя Кирил и Методий - създатели 
на славянската писменост. Денят 11 май не 
е случайно избран от Найден Геров - това е 
църковният празник на двамата светии.  
 

 
Паметникът в София 

 
Най-ранните данни за отбелязване на 

11 май като ден на славянобългарските 
просветители Кирил и Методи датират от XII  
век, като те са признати за светци още в 
края на IX век. Празникът на св. св. Кирил и 
Методий се чества от българската църква и 
през следващите векове, а през 
Възраждането се превръща и в училищен 
празник на буквите, създадени от Кирил и 
Методий.  

През Възраждането 11 май се 
отбелязва не само в българските земи, но и 
зад граница - сред възрожденската ни 
емиграция в Румъния и Русия, сред 
българските студенти в чужбина, сред 
българите, заточени в Диарбекир. 
Възторженото честване от всички българи 
на празника на светите братя Кирил и  



 

 

Методий е свидетелство за жаждата на 
българина за просвета и наука, за 
национално самоопределение и бързо 
икономическо и културно възмогване.  
 

 
 

Паметникът в Москва 
 
Днес 11 май се чества като църковен 
празник на светите братя Кирил и Методий, 
докато 24 май се е утвърдил като празник на 
славянската писменост, българската 
просвета и култура.  

24 май се отбелязва днес и извън 
България - в Русия той се чества за първи 
път през 1986 г. по инициатива на  
мурманския писател Виталий Маслов.  
24 май е празник, какъвто нямат другите 
народи по света - празник на писмеността, 
просветата, културата.  
Празник на духовното извисяване, на 
стремежа към усъвършенстване чрез 
постиженията на науката и културата.  

Буквите, създадени от Кирил и 
Методий, преводите, които правят на най-
важните богослужебни книги, защитата на 
правото на всеки народ да слави Бога на 
своя език, са от историческа значимост не 
само за формиране на българския народ и 
за неговия просперитет. Делото им е 
високохуманно и демократично, 
всеславянско, служещо на великата общо-
човешка идея за равенство на всички 
духовната област.   
 

 
 

Клуб ”Приказен свят” 
Ръководител на клуба е г-жа Детелина 
Атанасова. В клуба участват ученици от ІІІ 
клас. Участниците ще се докоснат до света 
на приказките и на детските книги. Чрез 
общуването с литературните творби, децата 
ще обогатят своите знания и ще развият 
богат и образен език, което ще подпомогне 
изграждането им като личности. 
 

 
 

Клуб ”България в Европа” 
Ръководител на клуба е г-жа Наталия 
Славова. ЕС има своите структури и 
организация, както и различни 
предизвикателства породени от 
националните особености и различия на 
участващите в съюза държави. Ние като 
част от Европейския съюз, трябва да сме 
запознати с тези предизвикателства пред 
Европа, защото те са предизвикателства и 
пред България. Решенията им предполагат 
активно българско участие, защото 
Европейският проект днес се намира в 
период на преосмисляне на модела си и е 
необходим нов общ прочит. Учениците от ІV 
клас не са безучастни към тези проблеми и 
се включиха активно в дейността на клуба.  
 

 



 

 

Клуб ”Да изразя себе си чрез танц” 
Ръководител на клуба е г-жа Мария Христова 
Танците ще подпомогнат изграждането на 
децата като личности. Ще подпомогне 
развиването на творческата им  индиви-
дуалност. 
 

 
 

Клуб ”Европейски градове” 
Ръководител на клуба е г-н Свилен Стойчев 
Срещите със забележителностите на десет-
ки европейски градове и избрани селища от 
нашите съседни страни, допринасят за 
обогатяване и утвърждаване на общо-
човешките ценности. Посещението на НВИМ 
в София бе сред най-интересните занима-
ния на участниците по време на едно-
дневната екскурзия.  
 

 
 

Клуб ”Виртуални пътешественици” 
Ръководител на клуба е г-жа Цветелина 
Захариева-Димитрова. Учениците от V клас 
изучават природни, културни и исторически 
ценности на различни места от света.  
 

 

Ателие „Моят ресторант” 
Ръководител на ателието е г-н Иван Бенков 
Ученици от VІІІ, ХІ и ХІІ клас ще разширяват 
теоретичните си познания и практически 
умения за организиране и функциониране на 
ресторанти и друг тип заведения за хранене, 
ще усъвършенстват маркетинговите си 
умения за разработване, офертиране, 
реклама и продажба на продукти, 
планиране, организиране и контрол на тех-
нологичните процеси в ресторантьорството. 
 

 
 

Клуб ”Аз, фотографът” 
Ръководител на клуба е г-жа Анелия 
Иванова. Фотографията като изкуство и 
съвременните дигитални технологии с 
възможностите на цифровата обработка. 
Снимка за спомен, арт-творба или просто 
селфи от GSM – всичко това е обект на 
нашите интереси. 

 

 
 

Клуб ”Моят роден край” 
Ръководител на клуба е г-жа Габриела 
Тодорова. Ученици от първи клас ще се 
запознават с историята на родния край. Ще 
възпитават у себе си родолюбие, 
патриотизъм и опазване на историческото 
богатство. 
 

 



 

 

 
 

Съвет към всички бъдещи  
кандидат-гимназисти и студенти: 

Не правете това на изпит! 
 

"Хъшовете тихо пиянстват в кръчмата и 
чакат да пукне топчето, за да започнат 
борбата."  

"Странджата може да е беден, но поне 
има лъжица в ръката си."  

"Макар да са заклети алкохолици, 
хъшовете са борци за свобода и трябва да 
се уважават."  

„Леля Дъмша блестяла в стаята като 
икона на Света Богородица, а малката й 
щерка била като женски образ на 
Младенеца.”  

“Шибил тичал по покриви и овошки като 
ясно  слънце.”  

“Шибил още жив покойник, той кръстосва  
ръце с карамфила и чака Рада.”  

"Макар да е още млад, лицето на 
Бръчков сигурно е имало много бръчки, 
откъдето идва и името му."  

„Леля Станка се гордеела заради 
градските проскубани пера на своята 
роднина Дъмша, защото те не можели по 
това време да се намерят в магазините на 
малкото село." 

 

Бисери върху произведението 
„Заточеници” на Пейо Яворов – 2013 г. 

 

Яворов е един от поетите, които си 
изливат душата върху белите листове. 

Яворов в това стихотворение описва 
българския народ като заточен на един 
кораб. 

Яворов се сбогува със сушата, защото е 
заклещен на един кора. 

Яворов е написал стихотворенията 
"Арменци", "Евреи" и "Баджанаци". 

Яворов е един от най-изтЪканите творци 
на българската литература. 

Яворов е имал и съпруга, и любовница, 
но умира твърде млад. 

Стихотворението "Заточеници" е 
интерпетативно съчинение. 

В третия стих се казва как ги е продал 
КМЕТЪТ. 

Ако се задълбочим по-дълбоко в 
определени творби, може да открием дълбок 
и тежък аспект. 

Героят вижда как Вардар, Дунав и 
Марица ще греят в гроба му. 

Лирическият говорител и неговата 
дружина обичат всеки стрък и всеки клон от 
родината. 

Лирическият герой ОПЯВА своя роден 
край, понеже заминава за чужбина. 

Всичко, що се синее и зеленее - това е 
България! 

България някога е била силна държава, а 
сега е като една плюнка на картата на света. 

Дори и гроба, Родината пак ще липсва на 
заточените. 

Човек, изгубил родината си, се превръща 
в предадено животно. 

Без родина човек живее само по 
повърността на света. 
 

 
 

Чудомир: 20 мъдри мисли 
Чудомир е артистичен псевдоним на 

Димитър Христов Чорбаджийски (1890 – 
1967), който приживе бързо става 
известен с кратките си хумористични 
разкази. 

 

 
 

1. „Ако искаш да узнаеш цената на парите, 
опитай се да вземеш на заем.“ 
2. „Даже и лъвът е заставен да се пази от 
мухите.“ 
3. „Дяволът бил баща на лъжата, но 
забравил да я патентова и затова сега 
предприятието му страда от свръх 
конкуренция.“ 
4. „Една лъжа може да обиколи света, 
докато истината още си връзва обувките.“ 
5. „За лоши кучета в село питай циганките, 
за хубаво вино — попа.“ 
6. „Идеите са като брадите — мъжът ги 
придобива, когато достигне зрелост.“ 
7. „Каква приятна тишина би настъпила, ако 
хората говореха само това, което са добре 
премислили.“ 
8. „Каквото нареди дядо господ, това става. 
Решил един ден животът на Адама да не 
бъде толкова дълъг и толкова щастлив и 
създал Ева.“ 
9. „Какъв духовен подем! Писателите 
станаха повече от читателите, ловците — 
повече от зайците и рибарите — повече от 
рибите.“ 



 

 

10. „Където има брак без любов — там има и 
любов без брак.“ 
11. „Мъжът започва да дири ум в жена си чак 
след като е опитал всичко друго у нея.“ 
12. „Най-празният от нашите дни е оня, в 
който не сме се смели нито веднъж.“ 
13. „Не гребенът реши главата, а времето.“ 
14. „Никой не е по-силен от слабостите си.“ 
15. „Някои мислят, че единственото нещо, 
което им е нужно, за да водят дискусия, е 
устата.“ 
16. „Няма лекарство за раждане или смърт, 
затова нека се порадваме на промеждутъка.“ 
17. „Обичай ближния си, но остави жена му 
на мира…“ 
18. „Покаянието на лицемера е също така 
лицемерие.“ 
19. „Никоя порядъчна пчела не чака съвет от 
дървеницата как се събира мед.“ 
20. „Прекалено дългата почивка е 
ръждясване.“ 
 

 
 

Чудомир е роден на 25.03.1890 г. в с. 
Турия, Старозагорска област. Завършва 
Държавното художествено-индустриално 
училище в София (1913). Участва във 
войните, работи като гимназиален учител в 
Казанлък (1920-1933), специализира 
рисуване в Париж (1929-1930).  

До смъртта си (26.12.1967) е 
председател на читалище "Искра" и 
директор на Историко-етнографския музей в 
Казанлък.  

Член на Върховния читалищен съвет (от 
1938). Първите му изяви в печата (1907) са 
карикатури и римувани злободневки, 
следват фейлетони, разкази, епиграми. 
Кратките хумористични разкази на Чудомир 
го правят изключително популярен, те не 
слизат от читалищните сцени, а книгите му 
за кратко време претърпяват многобройни 
издания: "Не съм от тях" (1935), "Нашенци" 
(1936), "Аламинут" (1938), "Кой както я 
нареди" (1940), "Консул на Голо бърдо" 
(1947) и др.  

Освен като писател и художник, Чудомир 
оставя име и като изследовател краевед, с 
изключителни приноси за музейното и 
читалищното дело. 

 
 

Нос „Калиакра” 
 

Нос Калиакра e скалист полуостров, 
който е издаден навътре в морето. Той 
отдалеч привлича погледа на туристите със 
своя особен силует. По него има много 
природни пещери, които приличат на стаи. 
От последната „стая“ в скалата се открива 
сводест прозорец над шеметна пропаст, в 
която вълните на Черно море с шумен 
плясък се разбиват около балваните, 
натрупани под най-тесния издатък на 
планинския нос. Тази част е наречена „врата 
на четиридесетте моми“. 
 

 
 

Легендата за произхода на това име 
гласи, че преди векове, по време на 
османското нашествие, нападателите успели 
да завладеят крайморските селища. Те 
ограбили и плячкосали всичко, което 
срещнали по пътя. Взели в плен 
четиридесет девойки. Избрали най-
красивите, които срещнали. Отвели 
пленничките на връх нос Калиакра и ги 
затворили в последната пещера, като 
оставили стража, която да ги пази откъм 
входа. Очаквали настъпването на вечерта, 
за да напалят буйни огньове и да предадат 
хубавиците на най-изявените войни, като 
награда за храбростта им. Девойките, 
събрани от различни села, не се познавали, 
но общата зла съдба ги сближила като 
сестри. Нито една от тях не искала да бъде 
обезчестена от нападателите. Цял ден 
търсили начин да се спасят от участта, която 
ги очаквала. Най-смелата от тях им разкрила 
пътя, чрез който да спасят честта си, като 
посочила прозореца и казала: „Натам е 
спасението; натам, морето ще ни прибере!” 
Някои от девойките се изплашили и 
започнали да вият на глас. Но повечето от 
тях се окопитили и утешавали другарките си: 
няма живот за нас, по-добре чисти да умрем 
в морските води, отколкото да попаднем в 
ръцете на войниците. 

 



 

 

Дълго време се уговаряли девойките, ала 
все още някои треперели от страх – млади 
били, искало им се да живеят и да се радват 
на света. Но по-голямата част от девойките 
смело решили съдбата си – по-добре смърт, 
отколкото гавра с младостта им. Решили, за 
да не се откаже някоя от тях, да заплетат 
плитките си една за друга. Когато слънцето 
почнало да клони на запад, те се изправили. 
В средата била най-смелата и най-красива 
девойка. Тя направила крачка към прозореца 
и двете редици като крила трепнали от 
двете й страни. Когато войниците ги видели, 
те били като ято жерави, с развени дрехи и 
разперени ръце се носели към морето. 
Замаяни от гледката, никой не се сетил да 
се спусне след тях и да се опита да ги 
спаси. Паднали четирийсетте девойки в 
морето и загинали в аленеещите се от 
залеза води, запазили чисто своето име и 
моминска чест. 

Втората легенда за нос Калиакра е 
свързана със Св. Никола, покровителят на 
моряците. Светецът бягал от турците и Бог 
удължавал земята под краката му, за да 
успее да избяга. Така се е образувал носът. 
В крайна сметка той бил заловен и посечен. 
Сега там има изграден параклис, рестав-
риран през 1993 година, символизиращ 
гроба му. На това място по време на 
турското владичество е имало и дервишки 
манастир, за който се твърдяло че 
съхранява мощите на турския светец Саръ 
Султук. 

При нос Калиакра се е разразила най-
голямата морска битка. Руската ескадра, 
водена от контраадмирал Ушаков разбива 
турската армада и с тази победа завършва 
Руско-Турската война от 1787-1791 г. Кръвта 
на защитниците на крепостта се пропила в 
скалите и затова те са с пурпурно червен 
цвят. Археологически останки от крепостта 
Калиакра могат да се видят и сега на 
полуострова. 

Любопитни факти. 
Калиакра (произнася се Калиа+кра, на 

гръцки Калѐ А+кра) е дълъг и тесен нос на 
северното ни черноморско крайбрежие, в 
най-югоизточната част на Добруджанското 
плато. Намира се близо до селата 
Българево и Свети Никола, на 12 км от 
Каварна и на 60 километра североизточно от 
Варна. Носът е вдаден на 2 км навътре в 
морето и наподобява полуостров, представ-
лява природен и археологически резерват и 
един от Стоте национални туристически 
обекта. На носа има музей, морски фар, 
морската радиолокационна станция, мете-
орологична станция и параклис. 
 

 
 

Свети Климент Охридски 
--- българският книжовник --- 

 
 „ Обжалвам златозарните ти очи, чрез 
които се премахна неразумната слепота и 
възсия благоразумната светлина… 
Обжалвам пречистните ти ръце, чрез 
които се изля върху моя народ 
благоразумен облак, който напои с 
боготечна роса изгорелите от греховната 
суша наши сържа...” 

Климент Охридски 
Из “Похвално слово за Кирил” 

 
Свети Климент Охридски е един от 

най – видните български средновековни 
книжвоници и учители. Ученик е на 
равноапостолните просветители на 
славянските народи Св. св. Кирил и Методий 
и е продължител на тяхното дело.  

 

 
 

Почита се от източноправославната 
църква и се тачи като един от седемте 
апостоли на България. 

Открит е като писател през 1840г. от 
В. М. Ундолски. До Първата световна война 
Климент Охридски е обект на изследване 
предимно на руски, чешки и сръбски 
учени. Отбелязването на хиляда години от 
смъртта му през 1916г. е повод за появата 
на нови трудове у нас. С напредването на 
времето се засилва и интереса към 
писателската му дейност, химнографското 
му творчество, издирват се и неизвестни 
негови ораторски произведения. Ранни 
български извори за Климент са службата за 
него и житието на Наум, писани от учениците 
им. В  „Кратко гръцко житие на Климент” се 
казва, че по род Климент е от  „европейските 
мизи, наричани от мнозина българи”. 



 

 

Учениците, за жалост, не оставят никакви 
сведения за рождената му година, нито за 
това на каква възраст е починал. Неясен е и 
въпросът за месторождението му. Все пак се 
предполага, че е роден около 840г. в 
югозападните части на България. 

Ставайки ученик на Константин Кирил 
Философ, Климент попада в изключително 
благоприятна за развитието си среда. 
Заедно с Наум и Ангеларий той участва в 
Моравската мисия /863-866г./, след което 
заедно с Кирил и Методий пристига в Рим 
/867г/, където най – вероятно на следващата 
година е ръкоположен за свещеник от 
римския папа Адриан II. 

След смъртта на своя учител 
Константин Кирил /14фев. 869г./, Климент 
Охридски пише своето „Похвално слово за 
Кирил.” 

След като починал  св. Методий, 
немското духовенство изгонва от Моравия 
учениците на светите братя и така те стигат 
до България. Теофилакт разказва как 
Климент, Наум и Ангеларий преминават 
Дунав, след което пристигат в Белград, 
където се явяват при боритаркана, който ги 
изпраща при княз Борис. Тези събития се 
свързват с есента на 885г. и пролетта на 
886г. По това време България вече е приела 
християнската религия и българският 
владетел има нужда от учители на 
славянски език. 

През 887г. в българската столица се 
формира културен кръг, съставен от 
учениците на Кирил и Методий, на който 
безусловно доминира авторитета на 
Климент. На този кръг е възложено 
създаването на книжовна култура. 
Базирайки се на стари български извори, 
Теофилакт отбелязва много важен пасаж. 
Става дума за изпращането на Климент в 
Кутмичевица (област) от Борис, където го 
поверява на Домета (български болярин от 
80-те години на 9-ти век) като учител. 
Българският владетел му подарява три къщи 
в Девол и места за почивка край Охрид и 
Главиница. 

От „Пространното житие на Климент 
Охридски” научаваме, че „Климентовите 
ученици са най – добри по знание  и биват 
поставяни за четци, дякони и свещеници. 
Във всяка област той има по 300 ученици. 
Тези дела Климент вършил в продължение 
на седем години.” 

През 893г. с поемането на властта от 
Симеон, Климент е ръкоположен за „пръв 
епископ проповядващ на български език.” В 
продължение на 30 години Климент работи 
за утвърждаване на християнската вяра сред 
българския народ. Той превежда книги от 

гръцки на български, съставя проповеди за 
празници, строи църкви и манастири. Един 
от тях е  манастирът „Св. Пантелеймон” край 
Охрид, построен с помощта на Цар Симеон, 
и където вероятно бива организирано 
първото училище на старобългарски език в 
Охрид. 

Той опростява глаголицата и съставя 
буквите на тъй наречената славянска азбука 
„кирилица“. Само в западната половина на 
тогавашна България св. Климент има около 
3500 ученици, които приемат свещен сан и 
постепенно изместват от България гръцкото 
духовенство, проповядващо на нераз-
бираеми за българите гръцки език. 

От житието на Наум знаем, че след 
ръкополагането на Климент за епископ, 
Симеон изпратил Наум на негово място и че 
Наум е починал 6 години преди Климент. В 
последното конкретно известие в 
„Пространното житие на Климент Охридски” 
се казва, че Климент е погребан „през 
времето на българския цар Симеон на 27 
юли 6424 /=916г./ в църквата „Св. 
Пантелеймон”, в гроб, който той сам със 
собствените си ръце си приготвил от 
дясната страна на предната част на 
притвора.” Местоположението на гроба е 
потвърдено от извършените разкопки в 
Охрид. Българската православна църква е 
възприела да празнува неговата памет и 
именния му ден – 25 ноември, а в деня на 
неговата смърт – 27 юли, се чества паметта 
на всичките Св. Седмочисленици: Кирил, 
Методий, Климент, Наум, Сава, Горазд и 
Ангеларий. 

За висока оценка на Климентовото 
книжовно наследство, говори обстоятел-
ството, че неговите слова и поучения се 
поместват в ръкописите редом с 
произведенията на най – изтъкнатите 
християнски автори като Йоан Златоуст, 
Василий Велики, Йоан Дамаскин и др. Изоб-
ражения на Св. Климент се срещат от 
началото на XIV в. - икони и стенописи. 
Неговото име носи първият университет в 
България – Софийският университет „Свети 
Климент Охридски“. Наречен е на негово 
име при основаването му през 1888 г. 

  

 



 

 

 
В рубриката „АРТ клас” този път 

представяме талантливите ученици от 6 Б 
клас. С творбите си те ни разкриват магията 
на изобразителното изкуство – графика, 
живопис и рисунка. Пред нас оживеят чудни 
картини и фантастични светове.  

 
 

       Юлия Петрова  – ученик от 6Б клас 
 

 
 

      Гергана Георгиева  – ученик от 6Б клас 
 

 
 

      Лилия Христова – ученик от 6Б клас 
 

 
 

      Цветелина Петрова  – ученик от 6Б клас 

 
 

       Жаклин Маркова – ученик от 6Б клас    

 
 

Ивета Григорова  – ученик от 6Б 
клас 

 
 

 
 

Карина  Митева  – ученик от 6Б 
клас 

 



 

 

 
 

ПИСМО НА ЧАРЛИ ЧАПЛИН 
ДО ДЪЩЕРЯ МУ ДЖЕРАЛДИН 

 

Моето момиче, 
сега е нощ. Всички невъоръжени воини в 
моята малка крепост заспаха. Не са будни 
нито брат ти, нито сестра ти. Дори майка ти 
вече спи. 

Едва не събудих заспалите птички, 
докато стигна до тази полусветла стая. 
Толкова съм далеч от теб! Но нека ослепея, 
ако макар и за миг твоят портрет е изчезнал 
от очите ми. Той е тук – на масата, тук до 
моето сърце. Но къде си ти? Там, в 
приказния Париж, танцуваш на величест-
вената сцена на Шан з’Елизе. Знам това, а 
сякаш в тихата нощ чувам стъпките ти, 
виждам очите ти да блестят като звезди в 
зимната тъмнина. 

Чух, че твоята роля в този празничен 
и светъл спектакъл е ролята на персийската 
красавица, пленена от хан Тартар. Бъди 
красива и танцувай! Бъди звезда и сияй! Но 
ако възторзите на публиката те опияняват, 
ако ароматът на цветята, изпратени до тебе, 
те замае, ти седни в един ъгъл, прочети 
писмото ми и се вслушай в гласа на своя 
баща! 

Аз съм твоят баща, Жералдин! Аз съм 
Чарли Чаплин! Знаеш ли колко нощи съм 
седял до твоето легло, за да ти разказвам 
приказки, когато ти беше малка – за спящата 
красавица, за чудния дракон в полето… А 
когато сънят идваше в старческите ми очи, 
аз му се надсмивах и казвах: “Върви си! Аз 
спя с мечтите на моята дъщеря!” 

Виждах тези мечти, Жералдин, 
виждах бъдещето ти, днешния ти ден! 
Виждах едно момиче да играе на сцената, 
една фея да танцува по небето. Чувах 
публиката да казва: “Виждате ли това 
момиче. 

Това е дъщерята на стария шут. 
Помните ли как се казва- Чарли! Да! Аз съм 
Чарли! Аз съм старият шут! Днес е твой ред. 
Танцувай! Аз танцувах в широк и скъсан 
панталон, а ти – в копринена рокля на 
принцеса. Тези танци и шумът на 
аплодисментите ще те издигат понякога в 
небесата. Иди! Иди и там! Не се завръщай 
на земята! И гледай живота на хората, 
живота на ония улични танцьорки в крайните 
квартали, които играят гладни и треперят от 
студ и беднотия. Аз бях като тях, Жералдин! 
В ония нощи, в ония приказни нощи, в които 
заспиваше с моите приказки, аз оставах 
буден. Гледах твоето лице, усещах ударите 
на сърцето ти и се питах: ” Чарли! Нима това 

котенце ще те познае някога?” 
Ти не ме познаваш, Жералдин… Колкото и 
приказки да съм ти разказвал през ония 
далечни нощи, своята приказка аз никога не 
съм ти разказвал… А тя също е интересна… 
Приказка за един гладен шут, който 
танцуваше и пееше в бедните квартали на 
Лондон, а после събираше милостиня. 
Това е моята приказка! 

Аз съм вкусил глада, зная какво значи да 
бъдеш без покрив! Нещо повече! Аз съм 
изпитал унизителната болка на скитника 
шут, в чиито гърди бушуваше цял океан от 
гордост, а трябваше подхвърлените монети 
да го пресушават! Но въпреки това аз съм 
жив, а за живота обикновено малко се 
говори. По-добре да говорим за теб. След 
твоето име, Жералдин, е моето – Чаплин. С 
него повече от четиридесет години съм 
разсмивал хората на земята. Но аз съм 
плакал повече, отколкото те са се смели, 
Жералдин! В света, в който ти живееш, не 
съществуват само танци и музика! В 
полунощ, когато излизаш от големия салон, 
ти забрави богатите почитатели, но не 
забравяй да попиташ шофьора на таксито, 
който те отвежда у дома, за неговата жена. 
И ако е бременна, ако няма пари да купи 
дрешка на детето, ти сложи пари в ръката 
му. Казал съм в банката да изплащат тези 
твои разходи. Но за другите – ти трябва да 
изпращаш точната сметка! От време на 
време с метрото или с автобус ти 
разглеждай града, разхождай се. Гледай 
хората! Вдовиците и сираците гледай! И най-
малко по един път на ден си казвай: “И аз 
съм една от тях!” 

Да! Ти си една от тях, моето момиче! 
Нещо повече! Изкуството, преди да даде на 
човека крила, за да излети във висините, 
обикновено му счупва краката. И когато 
дойде момент, в който ти почувстваш себе 
си над публиката, веднага напусни сцената. 
Иди с първото такси в околностите на 
Париж. Аз много добре ги познавам. Там ще 
видиш танцьорки като теб – даже и по-
красиви от теб, и по-горди от теб. Там от 
ослепителния блясък на прожекторите на 
твоя театър няма и следа! За тях прожектор 
е луната. Погледни! Добре погледни! Не 
танцуват ли по-добре от теб? Признай си, 
моето момиче! 

Винаги има някой, който танцува по-
добре, който свири по-добре! И знай – в 
семейството на Чарли никой не е бил 
толкова груб, за да може да наругае един 
файтонджия или да подиграе просяка, 
седнал край Сена. Аз ще умра, но ти ще 
живееш. Искам ти никога да не живееш в 
бедност. Заедно с това писмо ти изпращам и  



 

 

един празен чек. Колкото искаш пиши на 
него. Но когато харчиш два франка, не 
забравяй да си кажеш, че третата монета не 
е твоя. Тя трябва да принадлежи на 
непознатия мъж, който се нуждае от един 
франк. А него ти лесно можеш да го 
намериш. Поискаш ли да видиш тези 
непознати бедняци, ти можеш навсякъде да 
ги откриеш. Ако говоря с теб за пари, правя 
това, защото познавам измамната сила на 
тези дяволи. 

Знаеш ли, дълго време съм прекарал в 
цирка. И винаги съм се безпокоял за 
играчите. Но трябва да ти кажа една истина, 
моето момиче – хората падат по-лесно от 
твърдата земя, отколкото играчите от 
нестабилното въже. Може би някоя вечер 
блясъкът на най-скъпия диамант ще те 
измами. В същата тази вечер този диамант 
ще бъде твоето нестабилно въже и падането 
ти е сигурно. Може би един ден красивото 
лице на някой принц ще те измами. В същия 
ден ти ще бъдеш неопитен въжеиграч, а 
неопитните въжеиграчи винаги падат. Не 
продавай сърцето си за злато и накити. 
Защото най-големият диамант е Слънцето. 
За щастие той блести на лицето на всеки 
човек. И когато някой ден се влюбиш в някой 
мъж, ти бъди цялата с него. На майка ти съм 
казал да ти пише за това. 

Тя по-добре познава любовта от мен. На 
нея по й приляга да говори за това… 
Твоята работа е много трудна. Аз знам това. 
Твоето тяло е покрито само с парче коприна. 
Заради изкуството може и гол да се появиш 
на сцената, но да се върнеш оттам по-
облечен и по-чист. 

Но нищо друго и никой друг на този свят 
не заслужава да вижда даже и ноктите на 
краката на едно момиче. Голотата е болест 
на нашето време. Аз съм стар и може би 
думите ми звучат смешно. 

Но според мен твоето голо тяло трябва 
да принадлежи на този, който обича голата 
ти душа. 

Не е страшно, ако твоето убеждение за 
това е отпреди десет години, от времето, 
което си отива. 

Не се бой – тези десет години няма да те 
състарят. Но както и да е, искам ти да бъдеш 
последния човек, който става поданик на 
острова на голите! 

Знам, че синове и бащи винаги са били 
във вечен двубой! С мене, с моите мисли 
воювай, моето момиче. Аз не обичам 
покорните деца. И преди да капнат сълзите 
от очите ми върху това писмо, и искам да 
вярвам – тази вечер е Коледа, вечер на 
чудеса. Искам да стане чудо – ти наистина 
да си разбрала всичко, което искам да ти 

кажа. Чарли е остарял вече, Жералдин! Рано 
или късно, вместо с бяла коприна на сцената 
ти ще трябва да се облечеш в черно, за да 
дойдеш на моя гроб. 

Сега не искам да те безпокоя. Само от 
време на време се поглеждай в огледалото, 
там ще ме видиш. Кръвта ми е в твоите 
вени. Искам даже тогава, когато в моите 
вени кръвта пресъхне, да не забравяш баща 
си – Чарли! 

Аз не бях ангел, но доколкото можах, се 
стремях да бъда човек. 

Опитай и ти! 
 

 
 

Кой е Чарли Чаплин? 
Сър Чарлс Спенсър Чаплин е британски 

актьор, режисьор, сценарист и композитор 
работил през по-голямата част от живота си 
в САЩ. 

Роден: 16 април 1889 г. Починал на  25 
декември 1977 г., Вьове, Швейцария 
Погребан на: 27 декември 1977 г. Височина: 
1,65 m  

Филми: Модерни времена 1936 г., 
Великият диктатор 1940 г., Хлапето 1921 г., 
Светлините на града 1931 г., Треска за злато 
1925 г. и други. 
 

 
 

... най-вдъхновяващи цитата за щастието. 
Понякога имаме нужда от малко 

вдъхновение, за да продължим напред с 
нови сили. Понякога ни трябват няколко 
добри, мъдри думи, за да се върне 
усмивката на лицето ни. Има дни, в които се 
чувстваме изгубени и, без сами да го 
съзнаваме, чакаме напътствия от хората, 
които уважаваме. 
1. „Денят е такъв, какъвто си го направите! 
Затова защо не го направите великолепен?” 
Стив Шулте 
2. „Запишете върху самото си сърце, че 
всеки ден е най-добрият от годината!”  Ралф 
Уолдо Емерсън 
3. „Няма ни добро, ни зло – тях ги създава 
нашата мисъл.”  Хамлет, Уилям Шекспир 



 

 

4. „Ще обикна светлината, защото ми 
показва пътя, но ще понеса мрака, защото 
ми показва звездите.” Ог Мандино 
5. „Не можете да нагодите всяка житейска 
ситуация по своята мярка, но можете да 
нагодите отношението си така, че да бъде по 
мярката на всяка ситуация.” Зиг Зиглар 
6. „Воините-победители първо побеждават и 
после отиват на война, а губещите воини 
първо отиват на война и после се опитват да 
я спечелят.” Сън Цу 
7. „Не можем да избягаме от болката; не 
можем да избягаме от вродената природа на 
нашия живот. Имаме обаче избор. Можем да 
се предадем и да плачем или да се борим, 
да настояваме и да създадем живот, който 
си струва да живеем – един благороден 
живот. Болката е просто факт; начинът, по 
който я оценяваме, е въпрос на избор.” 
Джейкъб Хелд 
8. „Всеки проблем крие в себе си толкова 
огромна възможност, че пред нея самият 
проблем е микроскопичен. Най-великите 
истории за успехи са създадени от хора, 
които са разпознали проблема и са го 
превърнали във възможност.” Джоузеф 
Шугърман 
9. „Най-великото откритие на всички времена 
е, че човек може да промени бъдещето си, 
като просто промени отношението си към 
живота.” Опра Уинфри 
10. „Оптимизмът е най-важната човешка 
способност, защото ни позволява да 
развиваме идеите си, да подобряваме 
живота си и да се надяваме на по-добро 
утре.” Сет Годин 
11. „Нищо не ви спира наистина. Нищо не ви 
пречи наистина. Защото собствената ви 
воля е винаги във ваши ръце. Болестта 
може да предизвиква тялото ви. Но вие само 
тяло ли сте? Осакатяването може да пречи 
на нозете ви. Но вие сте нещо повече от 
своите крака. Волята ви не бива да се влияе 
от нещастните случаи, освен ако не й го 
позволите.” Епиктет 
12. „Убежденията имат силата да създават и 
силата да унищожават. Човешките същества 
притежават невероятната способност да 
вземат всяко преживяване от ежедневието 
си и да извлекат от него смисъл, които ги 
лишава от силата им, но също така и 
смисъл, който буквално би могъл да спаси 
живота им.” Антъни Робинс 
13. „Всеки път, когато сутрин отворя очи, си 
казвам: Аз, а не обстоятелствата, имам 
силата да се направя щастлив или нещастен 
днес. Мога да избера едната от двете 
възможности. Вчера умря, утре още не е тук. 
Имам само един ден – днешният – и ще 
бъда щастлив в него.” Гручо Маркс 

14. „Често се превръщаме в това, за което се 
смятаме. Ако все си повтарям, че не мога да 
направя нещо, е много вероятно накрая 
наистина да не успея. И напротив – ако 
вярвам, че то ще ми се удаде, ще добия 
способността да го направя, дори и да не 
съм могъл в началото.” Махатма Ганди 
15. „Посрещайте всяка утрин с усмивка. 
Погледнете към новия ден като към 
специален дар от Създателя, още една 
златна възможност да завършите онова, 
което не можахте да сторите вчера. Творете 
себе си. Нека първият час от сутринта ви да 
зададе ритъма на успеха и позитивните 
действия, който със сигурност ще отекне в 
целия ви ден. Днешният ден никога няма да 
се случи отново. Не го пропилявайте с лош 
старт или дори с никакъв. Не сте родени да 
губите.” Ог Мандино 
 

 
 

20 весели небивалици и житейски 
правила на Пипи Дългото чорапче 

Най-силното от всички червенокоси 
момичета на света с лекота може да научи 
всеки да познае удоволствието от живота. А 
и няма по-чаровен измисляч на небивалици 
от Пипи Дългото чорапче. 

 

 
 

1. Много е грозно да се лъже. Но понякога 
забравям това. Пък и как ще искаш от едно 
дете, чиято майка е ангел, а татко му — 
негърски крал, да казва винаги истината? 
Освен това ще ви кажа, че в Белгийско Конго 
няма нито един човек, който да говори 
истината. Там по цял ден лъжат. Започват в 
седем часа сутринта и продължават до 
залез слънце. 
2. Защо вървя заднишком ли? Не живеем 
ли в свободна страна? Човек не може ли да 
върви както си иска? Освен това ще ти кажа, 
че в Египет всички си вървят така и никой не 
го смята за странно. Обиколила съм цялото 
земно кълбо и съм виждала много по-
особени неща от хора, които вървят 
заднишком. Какво ли бихте казали, ако ме 
бяхте видели да ходя на ръце, както правят 
в Индокитай? 



 

 

3. Често са ми казвали, че жълтъкът е 
полезен за косата. Ще видите, че косата ми 
ще започне да расте, та чак ще пращи. В 
Бразилия например всички се разхождат с 
размазани по косите яйца. Но затова пък там 
няма плешиви хора. Имало веднъж някакъв 
чичко, който бил тъй неразумен, че ядял 
яйцата, вместо да си маже с тях косата. 
После действително оплешивял и когато 
излизал на улицата, настъпвал такъв смут, 
че ставало нужда да се намесва полицията. 
4. Като става дума за змии, винаги се 
сещам как се борих седна огромна змия в 
Индия. Това беше страшна змия. Може да не 
повярвате, но беше дълга четиринадесет 
метра, зла като оса и всеки ден изяждаше по 
петима индуси и по две дечица за десерт. 
5. Де такива училища като в Аржентина! 
Там трябва да идете! Великденската 
ваканция започва три дни след Коледната, а 
лятната — три дни след Великденската. 
Лятната ваканция свършва на 1 ноември и 
после наистина следва доста тежко време 
до Коледната ваканция, която започва на 11 
ноември. Но човек се примирява, защото не 
дават уроци за в къщи. В Аржентина е строго 
забранено да се учат уроци. Понякога се 
случва някое малко аржентинче да се 
вмъкне в гардероба и да учи тайно, но горко 
му, ако майка му го усети. В училище изобщо 
нямат смятане и когато някое дете знае 
колко прави седем и пет, наказват го цял ден 
да стои в ъгъла, ако е било толкова глупаво 
да каже това на учителката си. Четене имат 
единствено в петък, и то само ако се 
намерят книги, които да четат. Но никога не 
се намират. 
6. Човек просто не може да има такива 
уши. Поне у нас не. В Китай е по-друго. 
Веднъж в Шанхай видях един китаец с 
толкова големи уши, че ги използваше като 
наметка. Когато валеше, се свиваше под тях 
и му беше много топло и хубаво. Е, разбира 
се, за самите уши не ще е било много 
приятно. А когато времето биваше особено 
лошо, той канеше приятелите си да се 
подслонят под ушите му. Те се настаняваха 
там и пееха своите тъжни песни, докато 
дъждът престанеше. Всички много го 
обичаха заради ушите му. Този човек се 
наричаше Хай Шан. Да можехте само да го 
видите как тичаше сутрин рано на работа! 
Хай Шан пристигаше винаги бегом в 
последната минута, защото обичаше да си 
поспива сутрин и не можете да си 
представите колко беше сладък, когато 
тичаше и ушите му се развяваха подир него 
като големи жълти корабни платна. 
7. Щом като толкова ти се е приискало да  

узнаеш коя е столицата на Португалия, 
съветвам те да напишеш едно писмо до 
Португалия и да попиташ! 
8. Много е весело да копаем злато 
например, но и това не става, защото не 
знаем къде има злато. Най-много има 
всъщност в Аляска, но там пък просто не 
можеш да се разминеш от златотърсачи. 
9. Кой е казал, че децата непременно 
трябва да са сухи? Чувала съм, че студени 
разтривки каляват човека. Само тук у нас 
хората са си внушили, че децата не трябва 
да влизат в канавките. В Америка например 
канавките са така претъпкани с деца, че 
няма място за водата. Там ги държат цялата 
година. През зимата, естествено, замръзват 
в леда и само главите им се подават отгоре. 
Майките идват да им носят супа и кюфтета, 
тъй като децата не могат да се върнат за 
вечеря. Затова пък са здрави като камъчета! 
Честна дума! 
10. Работата е там, че съм нещотърсач и 
затуй нямам минутка свободно време. 
Светът е пълен с разни неща и наистина има 
нужда някой да ги потърси и намери. Именно 
това правят нещотърсачите. 
11. Можете ли да заспите без приспивна 
песен? Аз винаги трябва да си попея малко, 
иначе не мога да мигна. 
12. От много учене и най-здравият ум може 
да се съсипе. ☺ ☺ ☺ 
13. Дали е трудно да се лети? Човек 
сигурно би могъл да се научи да лети 
надолу. Но положително е по-трудно да се 
лети нагоре. 
14. За да се научиш да свириш на пиано 
без пиано, са необходими страшно много 
упражнения. 
15. Човек никога не бива да води маймуни 
със себе си, когато отива някъде 
16. Нощниците съвсем не са опасни. 
Хапят единствено при самоотбрана. 
17. Да, времето си тече, а ние стареем. 
Наесен навършвам десет години и това 
означава, че най-хубавите ми години са 
минали. 
18. За да претърпиш корабокрушение, 
първо трябва да имаш кораб. 
19. Ние живеем, за да правим добро на 
другите хора. Аз например, живея само 
заради това. А другите хора, интересно те за 
какво живеят 
20. Когато порасна, ще стана пират! А вие? 
 

 



 

 

 
 

... тайната на щастието  
 

Един богаташ изпратил сина си при 
най-големия мъдрец на света, за да му 
разкрие тайната на щастието. 

След дълго пътуване, младежът най-
сетне пристигнал. Какво било учудването му, 
когато видял, че мъдрецът живее в огромен, 
пищен палат. Пристъпил през прага му, а 
там - нова изненада - дворът и залите били 
пълни с веселящи се хора, музиканти, 
фокусници, танцьори. В центъра на една от 
залите седял мъдрецът и разговарял с 
дошлите да го посетят. Младежът се 
приближил и обяснил за какво е дошъл. 
Мъдрецът му казал: 
- Сега съм зает – използвай времето докато 
чакаш, за да разгледаш двореца. Но имам 
едно условие – ще ти отговоря на въпроса 
само ако обиколиш двореца с тази лъжица в 
ръка и му подал една лъжица. 
- Но внимавай, в нея има две капки олио и ти 
не трябва да ги разлееш. 

Младежът обиколил двореца и след 
три часа се върнал при мъдреца с лъжицата 
в ръка и капките олио  в нея. Мъдрецът го 
попитал: 
- Е, видя ли прекрасните ми персийски 
килими? Видя ли великолепната ми градина 
– моите градинари работиха 10 години, за да 
я създадат? Видя ли невероятните 
картините и статуи? 
- Не! – отговорил младежът. – Внимавах да 
не разлея капките олио! 
- Обиколи тогава пак двореца, но този път 
разгледай всичко. – поръчал Мъдрецът. 

Младежът повторил обиколката като 
този път се отдал изцяло на удоволствието 
да разгледа всичко. Но когато се върнал в 
залата при Мъдреца с ужас забелязал, че е 
разлял капките олио в лъжицата. 
- Сега разбра ли? В това е смисълът на 
щастието - да съумееш хем да се насладиш 
на прелестите на живота и света край теб, 
хем да не забравяш и за двете капки олио в 
лъжицата! - казал Мъдрецът. 
 

 

 
 

Недостижими кандидатстудентски бисери 
 

Бъдещи студенти, стегнете се! И вие 
можете...  ☺ Кандидатстудентската кампания 
наближава и проверяващи буквално 
треперят какво този път ще им се наложи да 
прочетат в изпитните теми. Ето защо ние им 
предлагаме няколко "неповторими" цитата, 
изписани със златни букви в съкр-
овищницата на българските кандидатсту-
дентски изпити.  
 

1."Пирамидите са се състояли от помещение 
за покойника, земен ресторант и множество 
коридори за объркване на учените." 
 

2."Карл V е роден при леля си, защото майка 
му тогава не била там." 
 

3."Абрахам Линкълн е роден в дървена 
колиба, която построил собственоръчно." 
 

4."Разликата между царя и президента е 
тази, че царят е син на баща си, а 
президентът не е." 
 

5."Смъртта на цар Симеон сложила край на 
живота му." 
 

6."Вероятно лирическият герой е гей, тъй 
като при толкова самодиви пита "...кажи ми, 
сестро, де е Караджата." 
 

7."Христо Ботев налял туба бензин в огъня 
на революцията със своята поезия. 
 

8."Героите на Елин Пелиновото село 
намирали утеха попийвайки си в кръчмата, 
побийвайки си жените и в други сиромашки 
радости." 
 

9."Лирическият герой на Вапцаров са 
селяните, с увиснали мустаци и потури, в 
които обаче има нещо силно, здраво и 
желязно..." 
 

10."По това време е имало и жени-воеводки, 
които са обладавали по стотина-двеста яки 
мъже. Но това не било верният път за 
освобождението на България." 
 

11."Ботев слязъл от Балкана с шмайзер в 
ръка." 
 

12."Хъшовете тихо пиянствали в кръчмата и 
чакали топчето да гръмне, за да започнат 
борбата." 
 
 

 



 

 

 
 

Състезание „Spelling bee school paper„ на 
12 април 2014 във Велико Търново 

 

 
 

На 12.04.2014 г. в. гр. В. Търново се 
проведе регионалният кръг на състезанието 
по правопис на английски език Spelling Bee, в 
което премериха сили ученици, класиралите 
се на първо и второ място в училищните 
кръгове на общо 27 училища от областите В. 
Търново, Плевен, Габрово и Ловеч.  СОУ „П. 
Яворов“ участва за пръв път в надпреварата 
и бе представено от Мирослав Миров –Vб 
кл. и Иван-Александър Александров - VI а кл. 
И двамата се бориха упорито с амбиция за 
победа и успяха да елиминират повече от 
половината свои конкуренти. Липсата на 
опит от предходни години, фактът, че се 
състезаваха и срещу седмокласници, и не на 
последно място малшанс ги лишиха от 
призовите места. Момчетата представиха 
достойно училището и сега много по-
мотивирани очакват следваща възможност 
да се докажат. 
 

 
 

На 3 март 2014 г-н Стойков – Кмет 
на град Плевен награди наши спортисти: 

              

 
 

Щафета момичета – първо място 
 

 
Щафета момичета- Доротея, Симона и Мила 

 
Щафета момчета – второ място. Двамата 

капитани с купите от турнира 

 
Щафета момчета – Людмил, Стефчо, Теодор 

 
Щафета момчета- Цветелина, Ева, Мила, 
Симона, Доротея, Дебора и г-н Георгиев  



 

 

 
 

СПЕНС - моментът на истината 
 

Име:  Станислав Найденов Найденов 
Прякор:  Спенс  
Дата и място на раждане:13 Х 1975 Плевен 
Националност: България 
Зодия:  Везни 
Живее в:  гр. София 
 

 
 

Личен живот: Спенс не е женен официално, 
но живее на семейни начала с приятелката 
си. Двамата се запознали по време на едно 
негово участие в Хасково. Тя е оттам и 
тогава работела в града. Не слуша 
предпочита друг вид музика, но слуша с 
интерес нещата, които прави Спенс. 
Двамата имат момченце, кръстено на баща 
му Найден. 
Професионално развитие: След като за-
вършва средното си образование, през 1994 
е приет в Техническия университет - 
специалност "Комуникативна техника и 
технологии". Поради ангажименти с пеенето  
така и не успява  да завърши. Още като дете 
се запалва по музиката. Едва по-късно 
открива рапа под влиянието на Snoop Dog, 
Dr.Dre,  и най-вече 2PAC, Kurupt. Започва да 
се занимава с музика от 1995 година. Малко 
след това се запознава със Слим. Срещата 
им води до създаването на групата „Тим От 
Дим“. През 1998 Спенс среща  DJ Станчо, с 
който започва работа. Записва в студиото на 
"Снайпер рекърдс" около 80 парчета.  
Oптимист ли си? 

Ако не си, за какво се раждаш? Няма 
смисъл да живееш. Всъщност аз съм скептик 
- това е точната дума. 
Кое ти носи вдъхновение? 

За един мъж най-голямото вдъхновение 
е една жена. А в музиката.. Когато си пускам 
някой любим рапър. Например, в началото 
така си пишех текстовете - пусках си някоя 
любима песен, може и 20 пъти да я слушам. 
Не слушам римите на изпълнителя, а просто 
си слушам музиката и тя ме зарежда! 
Какво успя да преодолееш в себе си? 

Досега нямам сериозни победи в тази 
насока. В смисъл, че съм голям инат и може 

би това е основното нещо, което трябва да 
променя, но не съм го направил. Имам 
предвид, че на моменти осъзнавам, че нещо 
не е правилно, но след като съм взел тази 
позиция, държа докрай. След като се роди 
синът ми вече не съм такъв авантюрист. 
Преди това можех да се хвърля с главата 
напред във всяка една ситуация, сега вече 
има неща, които трябва да се преценяват. 
Коя черта от характера си харесваш най-
много? 

Може би това, че много бързо успявам да 
отговарям. Да, бързо реагирам. Бързо 
успявам да намеря отговора.  
Какво са за теб приятелите? 

Хора, без които си сам. Моето 
определение за приятелството е грубо, 
защото малко или много приятелите са хора, 
които се използват и на които им прави 
удоволствие да бъдат използвани от 
другите. Грубо, но точно. На мен приятелите 
затова са ми приятели, защото в един 
момент, когато имат нужда от мен, а те имат 
нужда от мен да ме използват, аз го правя за 
тях без да се замислям. Както и те за мен.  
Щастието? 

То е някакво идеализирано понятие за 
мен. Не знам дали някога ще се чувствам 
като човек, на който всичко му е уредено и 
вечер сядам супер щастлив, чудейки се 
какво да правя. Най-щастлив може да ме 
направи синът ми. Преди да се роди, нямах 
представа за някои неща, но сега осъзнавам 
за какво живея. Не мога да разбера хората, 
които не искат да имат деца. Не знам за 
какво живеят. Разбира се аз също съм 
егоцентричен, имам нужда от свое 
пространство, където не допускам дори сина 
ми и жена ми. 
Обичаш ли да пътуваш и на кое място 
мечтаеш да се завърнеш? 

Няма такова. Има природни места, които 
наистина зареждат с енергии и самата 
тишина е много приятна. Пътувал съм много, 
особено през последните години, обиколил 
съм България доста пъти. Не обичам да 
пътувам, когато аз карам, защото това много 
ме изморява. По принцип обичам да 
пътувам, даже напоследък като не пътувам 
често, на моменти се усещам, че ми липсва. 
Няма случайни неща, според мен. 
Любимата ти част от деня? 

Доскоро беше "вечер ставам, сутрин 
лягам". Но сега е обратното - лягам си с 
кокошките. Разбира се, като всички млади 
хора, вечерното време е любимата ми част 
от деня, макар че вече е само в петък и 
събота. Казват ми обаче, че сутрин имало 
много интересни енергии, които улавяш и те 
зареждат.   



 

 

 
 За най-малките ученици. Съвети за 
последователност при рисуване на ... 
 

 
 

 

 
 

ВОДОРАВНО: 1. Лице, което смята изкусно на 
пръсти. 10. Прелест, красота. 11. Връх в 
Родопите. 12. Испански тенисист, шампион от 
Roland Garros'98. 13. Разбойник в околностите на 
гр. Мегара, баща на Алкиона 14. Марка руски 
самолети. 15. Японски пилот от 
'Формула1'. 16. Стих. от Д. Дебелянов. 17.Фри-
гийска богиня, ''Великата майка на богове-
те''. 19. Наша рок група. 20. Марка стари 
италиански автомобили. 21. Римски прозаик, 
първият известен книгоиздател (100-32г. пр. 
н.е.). 22. Аркадска нимфа - римската гадателка 
Кармента. 
ОТВЕСНО: 1. Стопанин на дом, иконом 
2. Голяма група измрели главоноги мекотели. 3. 
Риба попче (диал.). 4. Песен на Стефан 
Вълдобрев 5. Вид бонбони. 6. Растително  
масло 7. Южен плод 8. Възпаление на зъб 9. Съд 
за вода. 13. Чилийски футболист, 'Мундиал' 
98'. 15. Малко населено място. 18. Нос на лодка.  
19. Наша телеграфна агенция 21. Мярка за 
повърхнина 

 
 

 
 

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 - Мариан Георгиев  
Учител по английски език - Жени Костова  
 

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 – Галина Луканова  
 

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

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

 


