
	 “Няма	друг	ден,	в	който	българинът	да	е	
толкова	топло	усмихнат	в	съдружие,	няма	друг	
миг,	който	да	обдарява	българското	съзнание	с	
толкова	удовлетворение	и	уют.	От	друга	страна,	
наблюдателното	око	не	може	да	не	забележи,	
че	онова,	което	стопля	душите	ни,	примирява	
ни	и	ни	въздига	със	и	в	самите	нас,	сякаш	ни	
се	струва	недостатъчно	представително,	за	да	
се	означим	национално	с	него,	да	 го	обявим	
за	национален	празник.	Впрочем,	не	познавам	
друг	народ,	който	толкова	да	се	е	колебал,	кой	
е	 всъщност	 националният	 му	 празник.	 При	
хиляда	 и	 триста	 години	 история	 ние	 винаги	
избираме	дата,	когато	някой	е	направил	нещо	
вместо	нас,	когато	някой	ни	е	освободил.	От	едно	
освобождение	скачаме	към	друго,	подлагайки	
на	съмнение	или	преоценка	предишното.	И	в	
крайна	 сметка	 винаги	 сме	не	 субект,	 а	 обект	
на	националния	си	празник,	не	се	решаваме	
на	 единствено	достойния	жест	 да	 обявим	 за	
истински	 национален	 празник	 деня,	 който	
осенява	културната	ни	самобитност,	който	ни	
въздига	във	великото	историческо	начинание,	
изпълнено	и	превърнато	в	живот	от	самите	нас. 
			Ние,	българите,	сме	осенени	от	неоспорима	
истина	 -	 денят	 на	 светите	 братя	 не	 търси	
място	за	нас	в	историята,	а	символизира	едно	
цялостно	 градивно	 културно	 пространство,	
нашия	очевиден	дял	на	сътворци	на	днешната	
цивилизация.	Обдарява	ни	с	уникалния	шанс	да	
сме	различни	и	дълбококоренни	при	участието	
ни	в	общото	съзидание	на	човечеството.”

Върви народе възродени, към светла 
бъднина върви 

 с книжовността, таз сила нова, ти чест 
и слава поднови.  

24 май е символ на достойнство, традиция и духовност. 
 

Достойнство ,	защото	на	този	ден	честваме	азбуката,	която	сме	дали	на	света.	Даваща	
самочувствие,	образованост	и	културна	независимост	на	“вси	славяни”.	 

  Традиция -	най	-	дълго	празнуваният	ни	празник	в	историята	-	вече	повече	от	200	години.	
Духовност -	празник	не	на	политици	и	военни,	а	на	културата	и	науката.	На	хората	градящи	устоите	
на	нацията,	на	хората	даващи	ни	идентичност	и	на	тези,	които	възпитават	поколенията	след	нас.

Първи сме в спорта,
силни сме в учението!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на всички, които 
се чувстват българи!

	 Поздравително писмо от Министъра 
на образованието и науката по случай 35г. oт 
създаването на училището.



Най-малките отличници на училището

Днес	в	училището	съм,
Всички	приятели	са	там.
Пишем	буквички,	чертички,
А	накрая	на	часа	шестички.
Вижте	някой	закъснява.
Този	Лъчо	се	оказа.
Прибираме	се	в	къщите
Пишем	си	домашните
Чакаме	другият	ден	за	да	идем
В	училището	ни	любимо.

Йоана Генкова II б

Талантливите ни млади футболисти  с треньор Трендафил Узунов са не само 
първенци в спорта, а и отличници в учението. Те са победители в Областния 

турнир за купата “Кока-кола”.

HALLOWEEN

Васко Василев, една от младите 
надежди на пазарджишкия тенис.



Vа клас: Атанаска Будева, Габриела Шуманова, Георги 
Млекаров, Деница Кръстева, Кати Арнаудова, Мария 
Богданова, Мирослав Куртов, Николай Дошков, Нина 
Пенкова.
V б клас: Детелина Вълнарова, Елеонора Динкова, 
Иван Луков, Лилия Лупова, Мариела Гавазова, Соня 
малинова,
V в клас: Ангел Пейчинов, Петя Гънина, Теодора 
Койчева.
VIа клас: Добринка Новакова, Габриела Ламбрева, 
Ралица Нешева, Алекси Ангелов, Илия Попов.
VIб клас: Стилияна Янева, Паулина Деянова, 
Николета Христоскова, Тошко Вълчков, Георги 
Димитров.
VIв клас: Деян Зонов, Сашо Богданов, Йордан Минев.
VIIа клас: Нанси Карабойчева, Екатерина Делчева.
VIIб клас: Цветан Петров, Цветелин Нонов, 
Христомир Нодов.
VIIв клас: Мария Панайотова, Силвия Атанасова, 
Петя Цветанова, Весела Димова, Гроздана Мурджиева, 
Иван Иванов.
IXб клас: Александра Стефанова.

Xа клас: Даниел Гинчев
Xб клас: Димитринка 
Стефанова, Десислава 
Христоскова.
XIа клас: Валентин 
Клишев, Яна Пенчева, 
Мария Григорова,
XIб клас: Анита 
Чалъкова, Елена 
Николова, Кремена 
Кърчакова, Мария 
Паскова, Петя 
Данаилова, Станимир 
Димитров, Стефка 
Цончева, Стоян Иванов.
XIв клас: Даниела 
Кръстева, Звезделина 
Паскова.

НЕ СТЕ САМИ!
(Есе)

С	какви	ли	неправди	се	е	сблъсквала	нашата	
родина	 България!	 Една	 от	 най-трагичните	 е	 тази	 с	
петте	ни	медицински	сестри,	държани	като	заложници	
в	Либия.		След	вече	осем	години	в	изгнание	поради	
чужда	 небрежност	 нашите	 медицински	 сестри	
страдат,	заточени	далече	от	своите	семейства.	Няма	
инстанция,	която	да	не	се	е	обърнала	към	Либия,	за	
да	поиска	освобождаването	им.	Какво	е	моето	лично	
мнение	 ли?	 Няма	 български	 граждани,	 у	 когото	 да	
има	толкова	много	злоба,	за	да	зарази	близо	400	деца	
със	 СПИН.	 Това	 не	 са	 обикновени	 хора,	 а	 това	 са	
майки,	които	имат	собствени	деца.	Те	никога	не	биха	
посегнали	 на	 друго	 дете,	 камо	 ли	 да	 го	 обрекат	 на	
такава	мъчителна	смърт.	Но	либийската	страна	не	се	
отказва	толкова	лесно.	За	да	докажат,	че	грешката	не	
е	в	техните	немарливи	условия,	а	в	нас,	те	достигат	
до	драстични	мерки	и	показват,	че	се	намират	още	в	
средновековието	и	изтезават	своите	пленници,	за	да	
изтръгнат	самопризнания.	
	 Въпреки	 8-годишното	 закъснение	 от	
българска	 страна,	 най-после	 ние	 доказахме,	 че	
медицинските	сестри	не	са	сами	и	не	са	 забравени	
с	 кампанията	 “Не	 сте	 сами!”.	 Учени	 от	 целия	 свят	
–	французи,	 американци	 и	 много	 други	 установиха,	
че	 българките	 са	 невинни,	 те	 също	 се	 обединиха	 в	
подкрепа	на	освобождаването	им	и	в	кампанията	ни.	
Медиците	в	Либия	не	са	сами.	Целият	свят	е	с	тях	и	
рано	или	 късно	ще	излезе	наяве,	че	 те	са	невинни,	
а	 виновникът	 за	 епидемията	 е	 самата	 държава	 със	
своята	небрежност.
	 Тиранията	трябва	да	спре!	Крайно	време	е	да	
се	спасят	нашите	сънародници,	а	не	да	се	използва	
българският	народ	като	изтривалка	за	чужди	грешки.
	 Надявам	се	 с	 цялата	 си	душа,	 че	Либия	ще	
признае	 грешката	 си	 и	 нашите	 сънародници	 ще	
се	 завърнат	 отново	 в	 България!	 Малко	 хора	 биха	
издържали	 толкова	 време	 затворени	 и	 измъчвани	
заради	нещо,	което	не	са	извършили и ако трябва аз	и	ако	трябва	аз	
лично	да	им	кажа	нещо,	това	е	–	НЕ	СТЕ	САМИ!
    Георги Узунов, Хв клас

Кремена Кърчакова, Стоян Иванов и Станимир 
Димитров от XIб, Дамян Костанев и Николай 
Бъкличалов от XIв клас са класирани за национално 
ниво на олимпиадата по информационни технологии.

Гордост на училището са отличниците 
от среден и горен курс

“Всички, 
що живеем 
днес във 
България 
свободна, 
вам 
дължим: 
хвала и 
чест! 
О! 
Будители 
народни!

Любомир 
Дойчев



Често	 пъти	 сутрин	 не	 ни	 се	 става	 за	
училище.	Пътят	към	него	ни	се	струва	възможно	
най-дълъг.	 Още	 на	 входа	 сме	 сигурни,	 че	 ще	
прекараме	поредният	скучен	ден	с	всички	познати	
лица	 в	 едообразните	 скучни	 учебни	 часове.	 С	
нетърпение	чакаме	мига,	в	който	ще	се	наречем	
пораснали	 и	 ще	 поемем	 своя	 път	 в	 живота.	 12	
години	 жадуваме	 за	 нашето	 завършване,	 за	
сладките	мигове	на	бала.	

Ето	 че	 бленувания	 ден	 настъпва.	 Тази	
година	 някои	 от	 нас	 завършват,	 но	 защо	 сред	
радостните	искри,	в	очите	блестят	и	сълзи?	Нали	
всеки	ученик	иска	само	това-да	завърши	и	да	се	
отърве	завинаги	от	училището.	Но	винаги	големите	
истини	се	проумяват	в	последния	момент,	когато	
вече	нищо	не	може	да	се	върне	дори	със	секунди	
назад.	 Осъзнаваш,	 че	 училището	 не	 е	 толкова	
скучно,	 че	 хората	 в	 него	 са	 като	 теб,	 че	 си	 се	
привързал/а	към	тях	и	сега	ти	е	толкова	трудно	да	
кажеш	„Сбогом”	на	12	години	от	живота	си.	Край	не	
се	слага	просто	така.	Спомените	в	теб	ще	живеят	
завинаги,	 в	 съзнанието	 ти	 ще	 продължават	 да	
ехтят	смеховете	на	съучениците	ти,	а	пред	очите	
ти	ще	изникват	образите	на	учители,	т.е.	на	всички,	
които	вече	ти	липсват.	Обръщаш	се	назад,	за	да	
ги	видиш	за	последен	път,	искаш	да	ги	запомниш	
такива,	каквито	са.	Времето	не	може	да	се	върне,	
а	 пред	 теб	 има	 дълъг	 път,	 който	 чака	 да	 бъде	

извървян	 от	 теб.	 А	 само	 като	 си	 помислиш,	 че	
някога	мечтаеше	да	завършиш,	че	казваше,	че	ти	
е	омръзнало	от	даскалото.	Днес	обаче	ти	се	иска	
да	изкрещиш,	че	обичаш	своето	родно	училище	
и	 всичко,	 свързано	 с	 него.	 Прегърни	 силно	
спомените	си,	сложи	ги	на	сигурно	в	сърцето	си	
и	поеми	по	светлия	път	 към	бъдещето.	По	пътя	
остави	 своите	 следи,	 с	 които	 ние	 всички	ще	 се	
гордеем.	Раздавай	щастие,	надежда,	любов-бъди	
истински	 човек.	 Никога	 не	 забравяй	 от	 къде	 си	
тръгнал	и	кои	са	били	първите	хора,	които	са	те	
направили	достоен	гражданин	на	България.

Звезделина Паскова 11в

С отлични дипломи завършват средното си 
образование:

XIIа клас: Ангел Петров, Гергана Асиева, Гюргена Бозева, 
Гергана Мадарова, Даниела Денкова, Даниела Пачева, 
Златослав Билбилев, Петър Симонов, Славчо Маргаров.
XIIв клас: Десислава Стоенчева, Мариана Манолова, 
Ангелина Христоскова.
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Обичам в летен мрак
звездите да поглеждам,
в молитва дланите повдигам,
не мигам, погледа не свеждам...

До тях  политам в миг-
омая, шепот, вик.
Споделям болка и копнеж,
прегръщам радост и стремеж.

Мечтая в зимна нощ
звездите в длани си да свия,
със топъл дъх да ги обвия,
за себе си как искам да ги скрия.

Галя Георгиева-  начална учителка


