
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     Уважаеми Яворовци, 
     Уважаеми учители - ръководители на клу-
бове, секции, студия, ателиета, 
     Уважаеми родители, 
     На мен, като Директор, се пада приви-
легията да Ви поздравя с включването ни в 
проекта и да благодаря на родителите, че 
дадоха своето съгласие. 
    Надявам се, участието в този проект, да 
Ви донесе много усмивки, невероятни случки 
и красиви спомени. 
     Всеки ден е едно ново предизвикателство 
и едно ново начало – да бъдем творци, 
откриватели и новатори.  
     Вярвам, че ще изградим основата на 
знанието, на творчеството, на логиката, на 
пътя към красотата, ще открием талант-
ливите, ще предизвикаме интерес към 
новото, непознатото.      Знайте, че всеки 
един от нас, отдава себе си за Вас – децата 
и го правим с любов, професионализъм и 
градим общото ни бъдеще. 
 
Пожелавам Ви: 
У - училище за 
С - себеутвърждаване и 
П - подготовка към 
Е - европейски 
Х - хоризонти 
 
Директор - Мариана Грънчарова 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Драги колеги, ученици и родители, 
Вие държите първи брой на училищния 
вестник ”Яворов лист - 2012”, който е 
продължител на издавания преди години 
вестник. От много време в нас живее 
желанието да издаваме вестник, който да 
отразява живота в училището, провежданите 
конкурси, състезания, от страниците му да 
научавате за инициативите в различните 
клубове и класове, да намирате отговори на 
вълнуващи ви въпроси. По повод 40  години 
от създаването на училището издадохме 
книжка, в която бивши и настоящи ученици и 
учители изразиха отношението си към 
нашето училище с много и различни 
литературни творби. 
 

Със стартирането на проекта 
”Успех”  – клуб „Млад журналист” продъл-
жава  традицията да издава училищния 
вестник ”Яворов лист-2012”, като запазва 
наименованието. 

 

Да ни е честит първият брой на вестника! 
 

Дейността на клуб ”Млад журналист” с 
ръководители г-жа Валентина Христова и г-н 
Сашо Камбуров и ученици от 5Б клас е да 
отразява актуалните новини от училище, от 
града и страната. Целта на клуба е да 
пренесе учениците в света на медиите,  да 
ги активира да следят и да се научат да 
отразяват актуални събития от училищния 
живот, страната и света в своя училищен 
вестник и стенвестник. 

Вестникът ще излиза един път 
месечно. Някои от постоянните рубрики на 
вестника са: „Празничен календар”, „Клюкини 
и вести от училище”, „Лично творчество”, 
„Знаете ли, че?”, „Виц парад”, „Гледам и не 
вярвам на ушите си”, „Забавна страничка”, 
„Кулинарна рубрика”, „И те са били ученици”, 
„Музикални новини”, „Комикс”, „Конкурси”, 
„Кръстословица”, „Спорт”, „Песен на броя”. 
 



 

 

 
Тригодишната програма 

за развитието на извън-
класните и извънучилищните 
дейности в СОУ „Яворов” - 
Плевен стартира от 1 фев-
руари 2012 г. Основната цел 

на проекта е превръщане на училището в 
притегателно място за развитие на младите 
хора, чрез създаване на подходящи условия 
и различни дейностите за осмисляне на 
свободно време. 

 Издаването на училищен вестник е 
само малка част от богатата и разнообразна 
дейност по реализирането на проекта. 
 В реализацията му се включиха 14 
учители и 204 ученици от всички възрастови 
групи. Те ще работят в 10 клуба, 3 секции, 2 
студия и едно ателие.  
 Обхванати са следните области: 

Здравно образование - кулинарен 
клуб  ”Бързо, лесно, вкусно” с ръководител  
г-жа Галя Дочева. Дискусионен клуб 
„Сексуално и репродуктивно здраве” с 
ръководител г-жа Маринела Петрова. 

Здравословен начин на живот -   
включва три секции: ”Фитнес”  с г-жа Поля 
Замфирова, ”Да стигна върха - тенис на 
маса” и ”Да стигна върха - бадминтон” с 
ръководител г-н Мариян Георгиев. 

Комуникативни умения на роден 
език - в тази област е нашият клуб ”Млад 
журналист”.  

 

 
 

Тук е и студиото ”Искам да имам свой 
театър” с ръководител г-жа Анелия Несто-
рова. 

Математическа грамотност и 
базови познания в областта на науките и 
технологиите - с ръководител г-н Пламен 
Митев. Работи се в две секции - ”Матема-
тическа лингвистика” и ”Математическо опти-
мизиране в икономиката”. 

Умения за самостоятелно учене и 
събиране на информация - представена от 
клубове ”История на моя роден край” с 
ръководители г-н Свилен Стойчев и г-жа 

Цветомира Стоилчева си поставя за цел да 
изследва важни събития, факти и личности, 
свързани с Плевенския регион. 

Предприемачество - с две групи, 
клуб „Искам да успея” с ръководител г-жа 
Павлина Петкова и ателието „Моят 
ресторант” с ръководител г-н Иван Бенков.  

Културни компетентности включва 
дейности в клуб ”Общуване чрез танци” с 
ръководител г-жа Виктория Грозданова, клуб 
„Да изразим себе си чрез танца” с 
ръководител г-жа Даниела Стоянова и ”Арт 
студио” с ръководител г-жа Габриела 
Тодорова.  

Пристъпвайки към изпълнение на 
проекта, ученици, учители и ръководство 
знаят, че са ”от един отбор”, и заедно могат 
повече, прилагайки теоретичните знанията и 
умения на практика. 
 

 
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1 февруари – Трифоновден - празник 
на лозарите. Прави се зарязване на лозите, 
затова този празник се нарича още Зарезан. 
Той подсеща за приближаването на пролет-
та, а обичаите са свързани с бъдещата 
богата реколта от грозде и вино. 
 

10 февруари – Св. мчк Харалампий – 
покровител на пчеларите. Освещава се 
лековит мед. 
 

14 февруари – по стар стил е Трифон 
Зарезан - време е за зарязване на лозите, а 
по нов стил е Св. Валентин - под влияние на 
католическата църква празнуваме ”Ден на 
влюбените.“ 

Любовта е по- силна от всичко!  
Когато обичаш, всичко наоколо е красиво. 

Затова, обичайте се!       
И  двамата светци са били подложени 

на мъчения заради вярвата им в  християн-
ската религия и способностите им да 
лекуват.    

 

 



 

 

 
 

Из ученически съчинения 
* Васил Левски ходи из страната гол и бос, 
за да възбужда народа. 
 

* Прабългарите са имали конска флота. 
 

* И Райна Кабаиванска развяла знамето. 
 

* Бай Ганьо говори аерогантно. 
 

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

 
 

* Има отсъстващи - виждам  ги! Отсъстващи-
те да вдигнат  ръка. 
 

* Нито  едно  природно  явление  не  може  
да  ме спре да  Ви  напиша  отсъствията! 
 

* И  ако  някой  ще се разболява  да  ми  се  
обади  предварително. 
 

* Подчертайте с кръгче. 
 

* Не съм го казала, но ще го повторя. 
 

* Преведете думите, които не знаете. 
 

* Ученици, начертайте окръжност  с  форма-
та на кръг ! 
 

 
 

* Начертайте 2 безкрайно  дълги  прави с 
дължина  3  метра. 
 

 
 

Двама ученика си говорят: 
- Пешо, виж какво пише във вестника за нас. 
- Ще видиш какво ще пише утре за редакто-
ра на вестник „Яворов лист”.  

♦♦♦♦♦ 

Майка се кара на сина-двойкаджия:  
- Ти си тъп и ограничен, като баща ти!  
В това време мъжа й точно бил на вратата , 
влиза и пита:  
- Значи съм тъп и ограничен?  
- Ти мълчи, не става дума за теб. 

♦♦♦♦♦ 

Аз съм българче ... !  
- Стига си се оплаквал бе! 

 
 

В тялото на един човек  живеят повече живи 
организми, отколкото хора живеят на 
Земята. 
 

Човек прекарва 3 години от живота си в 
тоалетната. 
 

Знаете ли,че музеят на киселото мляко е в 
село Студен извор и е открит на 29 юни 2007 
г. Поместен е в къща, която се намира близо 
до родната къща на д-р Стамен Григоров – 
откривателят на бактерията в киселото 
мляко "Лактобацилус булгарикус”. 
 

Синият кит достига тегло 150 тона. 
 

Акули от вида риба-чук могат да се размно-
жават без наличието на мъжки. 
 

 
 

Възрастта на рибите може да се определи 
по годишните кръгове на костите им. 
 

Коалата никога не пие вода. На езика на 
аборигените коала означава „не вода”. 
 

 
 

Резултатите от матурите след 12-и 
клас показват, че с всяка изминала година 
литературата все  повече затруднява бъл-
гарските ученици. Тя буди у тях единствено 
стрес и депресия, така че най-добре е тотал-
но да я изхвърлим  от учебната програма. 
Убедени сме, че това  наше предложение ще 
бъде посрещнато с възторг  от родителите 
на всички ученици.Четенето е  архаизъм, 
модерните хора нямат нужда от  подобни 
отживелици.  

Днес, в навечерието на МАТУРИТЕ по 
БЕЛ  предлагам на всички ученици едно 
кратко  ръководство, което обобщава най-
важните  моменти в българската литература. 

Учениците често  бъркат Иван Вазов с 
Христо Ботев, затова ще ви научим как 
лесно и бързо да ги разпо-знавате. Много е 
просто - Вазов е с мустаци, а Ботев – с 
брада. Единият е умрял, а другият също е  



 

 

умрял, но по-късно (проверете в Google кой 
от двамата  е по-късно). Ботев е автор на 20 
стихотворения. Има и едно писмо до жена 
му, известна като ”Мила ми Венето”. Важно  
е да не се бърка с ”Мила ми Менда”, което е 
еротична  народна песен от алкохолния 
край. 

Вазов пък е написал ”Под игото”.  
”Игото” е нещо като робство, ама по-гадно.  
Днес пък живеем в епоха, която може да се 
нарече ”под егото” на министър-
председателя. Иван Вазов е написал и 
разказа ”Една българка” за неква бабичка, 
която никой не искал да  прекара през 
реката. Но тя изскубнала един кол  и сама се 
прекарала. 

Важен автор от началото на века е 
Алеко.  Той е не само хижа на Витоша, но и 
писател. Написал е ”Бай Ганьо”. Там за Бай 
Ганьо  Американеца, Бай Ганьо Африканеца 
и  Бай Ганьо Българина, сещате ли се? 
После Алеко го застрелват погрешка.  
Трябвало е да убият друг човек, но убили 
него.  Това показва, че още тогава българ-
ските наемни  убийци са били тотални нека-
дърници. По същото време творят и 
Славейковите – Петко и Пенчо.  Те са в няка-
ква родствена връзка – единият май е  баща, 
а другият - син (проверете в google кой  от 
двамата какъв е). Има и друга версия, че са  
трима братя – Петко Славейков, Пенчо 
Славейков  и Площад Славейков. Има све-
дения, че единият от тях е бил куц. 

В началото на 20-ти век е имало и 
много поети.  Например Яворов, който всъщ-
ност се казва Крачолов Според мен ”Крачо-
лов” е много по-яко и запомнящо  се от „Яво-
ров”, но некви хора решили да го  пре-
кръстят. Той не можал да понесе тоя 
безсмислен възродителен  процес, и се 
самуубил.            ( следва продължение в бр. № 2 ) 
 

 
 

ЯВОРОВА ПАЛИТРА 
 

И накрай света ще те намеря, 
и да умирам пак ще ти се доверя, 
“Теменуги” в знак на обич ще откъсна, 
“Маска” ще извая като “Ледена стена”. 
 

Ще свалям маската пред, тебе, 
моя истинска “Мечта”, 
и “Вълшебницата” в тебе ще намеря, 
“Пръстен с опал” ще ти даря. 
 

Аз страдам, моя истинска любов, 
страдам и проклинам тежкия си живот. 
“Самота” догонва всичките ми дни, 
за да ги превърне в скръбни руини. 
 

И накрай света ще те намеря, 
и да умирам пак ще ти се доверя 
“Самотата” тихо ще прогониш 
“Ще бъдеш в бяло” в чест на любовта! 
 

Михаела Тодорова  
ученичка от 12Б клас 
 

 
 

АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА 
 

Той Апостол е на свободата 
и живее още във сърцата 
на целия ни български народ, 
че той велик е патриот. 

България много обичал, 
Родина своя я наричал! 
и за нея  всичко правел, 
тайни комитети е създавал. 

Борил се за свободата 
на нашия народ поробен 
и за таз идея свята, 
той положил труд огромен. 

Искал е родината си свидна 
пак да види мирна и свободна, 
но поп Кръстю го предал 
и живота си млад отдал 

за делото, заради което, 
той увиснал на въжето! 
Обесили го турци безпощадно, 
но остана името му славно! 

На бореца синеок 
със известен лъвски скок 
и със светлите коси, 
помнен и до наши дни! 
 

Виктор Петров  
ученик от 5Б клас - пише стихове 

 

 
 

     19 ФЕВРУАРИ  
     Всяка година на 19 февруари - ние, 

българите, отбелязваме в националния си 
календар една дата, станала символ на 
саможертва в името 
на Отечеството. 

     В новата 
българска история 
има много хора, за 
които може да се 
каже, че умряха, за 
да живеем ние. 

    Но един от 
тях е над всички 
останали: 
 Апостолът на бъл-
гарската свобода. 

Васил Иванов Кунчев е роден на 18 
юли (6 юли 1837г. стар стил) в Карлово в 
семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина 
Василева Караиванова. Има двама братя - 



 

 

Христо и Петър, и две сестри - Яна и 
Марийка. Учи във взаимно училище в гр. 
Карлово и в класното в Стара Загора. През 
1851 г. баща му умира и тримата братя 
остават да се грижат за семейството. Васил 
е на 14 години и започва да учи абаджилък. 

От 1855 г. е послушник при вуйчо си 
Василий. Учи две години в класно училище в 
Стара Загора и изкарва едногодишен курс за 
подготовка на свещеници в Пловдивското 
класно епархийско училище. На 7 декември 
1858 г. приема монашеството и името 
Игнатий в Сопотския манастир, а през след-
ващата  година го  ръкополагат за  йеродя-
кон в гр. Карлово.  

Прозвищата му са - „Дяконът”, “Джин-
гиби”, (Неуловимият), “Левски”, “Апостолът 
на свободата”. На 27 декември 1872 г. бива 
заловен от турската полиция до Къкринското 
ханче (източно от Ловеч). Предполага се, че 
причината за неговото залавяне е преда-
телство от съмишленик. Спори се за името 
на предателя - поп Кръстю (съучередителя 
на комитета в Ловеч или Марин Поплуканов, 
председателя на комитета). 
До последно османците не знаят кого са 
заловили и Левски е откаран в Търново, за 
да бъде разпознат. Чак там става ясно кой е 
той. Левски е охраняван от 20 заптиета по 
време на пътя си от Търново до София и се 
е надявал до последно, че ще бъде 
освободен от съмишленици. 

В последствие Левски е отведен в 
София, където е предаден на съд. Смъртна-
та присъда е издадена на 14 и е потвърдена 
на 21 януари 1873 г.  

На 18 февруари (6 февруари по стар 
стил) 1873 г. присъдата е изпълнена в  
околностите на София. Мястото на обесва-
нето на Васил Левски се намира в центъра 
на днешна София, където е издигнат негов 
паметник. 
 

 
 

За родените през февруари ВОДОЛЕЙ 
и РИБИ. В началото на  периода е  възможно 
да изпитвате  затруднения  на  работното 
място (или в училище), по причини 
независещи от волята Ви. Случващото се ще 
ви подтиква да се допитвате и вслушвате в 
разума и във вътрешното си усещане за 
нещата. Ще се развивате, обогатявайки се с 
нови знания и ще работите за доброто и на 
другите. В семейството звездите вещаят лю-
бов и топлина. Податливи сте на вирусни ин-
фекции, както Вие, така и компютрите Ви. ☺ 
 

 

 
 

На 13 февруари 2012 г. участвахме с 
отбора по “Тенис на маса“ (момчета) 5 - 7 
клас  под ръководството  на г-н Георгиев в 
турнир и победихме с 3:0 отборите от с. 
Мечка, ОУ “Йовков“ гр. Плевен, ОУ „В. 
Левски“ гр. Плевен, с. Буковлък и на финала 
с музикалното училище от града. 
Завоювахме първо място на Общинско и се 
класирахме  за Областен кръг. Уверени сме, 
че имаме потенциал да стигнем до  
Национален кръг и да се представим 
достойно. 
 

 
 

Едно  пиленце ни  каза, че чаровната 
и артистична Цветислава  Цолова от 11А 
клас  е  участничка в TV-шоуто “България  
търси  таланти” за 2012 година.  
 

 
 

Много сме щастливи от факта, че 
напоследък  България се превърна в стра-
ната с най-много VIP-личности. Още по-
радостно е, че не само ги гледаме по теле-
визията, но можеш да ги срещнеш и в 
трамвая, и в гаражната кръчма,  и на опаш-
ката за свински крачета в месарницата. По 
мои изчисления около 91 процента от бълга-
рите  вече са VIP, а на останалите 9 процен-
та им предстои  да станат такива в следва-
щия телевизионен сезон.   
 

 
 

Тази изключително висока концентрация на 
VIP-ове създава VIP-новини, VIP-скандали, 
VIP-сепарета, VIP-тоалетни, в които се 
отделят VIP-.випчета и други такива разни! 
Толкова е вълнуващо!  

Най-изумителното е, че повечето 
български VIP-ове  се хранят. Ядат! Нещо 
повече, те са истински чревоугодници  и си 
угаждат с изтънчени блюда като шкембе по  
флорентински или бахур миланезе с чесън и 
пипероне по сицилиански. 



 

 

Специално за читателите на „Яворов лист”  
ние надникнахме в кухнята на няколко VIP-
личности и записахме любимите им рецепти, 
които ще ви представяме и в следващи 
броеве. Като възедър любител на балкан-
ската и ориенталска кухня г-н Митьо  Пишова 
сподели с нас любимата си рецепта:  

Пуешки трътки на шиш. 
Продукти за една порция: Няколко (според 
желанието) пуешки трътки и един шиш. 
Начин на приготвяне: Най-важното в тази 
рецепта е готвачът да има  нестандартно 
поведение. Той трябва да е дебеличък, 
артистичен и леко лигав. Трътките се 
подканят с  думите: „хайде, сладурчета, 
скачайте във фурната”, докато се зачервят 
от удоволствие. Нанизват се на голям шиш и 
се връткат,  докато готвачът има желание! 
 

 
 

За учениците от 1 до 4 клас! 
 

 
 

1. Човешки орган. 
2. Насекомо. 
3. Месец от календара. 
4. Музикална нота. 
5. Животно обитаващо пустинята. 
6. Учебен предмет. 
7. Женска дреха. 
8. Годишен сезон. 
Ако сте работили вярно, отвесно ще 
получите название на любим празник. 
 

 
КАРТИНКА ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ 

 
 

СТРАХОТЕН ДЕН! 
 

Страхотен ден, избрах си очи, 
страхотен ден, навън вали. 
Страхотен ден, тук има небе, 
страхотен ден на цветове. 
 

Припев: 
Слънчевият живот, аз избрах за мен, 
не харесвам долната земя. 
Аз избрах си сърце за светлите неща, 
аз избрах...страхотен ден. 
 

Страхотен ден, а там долу е мрак, 
страхотен ден, избрах си пак, 
страхотен ден, виж погледни, 
страхотен ден, ти избери. 
 

Припев:   
Иееееееееееее. 

 
В този ден страхотен, и ти си страхотен. 
 
Направи ме сега своя избор доживотен. 
Между нечувани ритми сложна синтеза, 
живота формулирай си в простичка теза. 
Забил в земята поглед, не падай на колене 
на кой се пада да те вдъхновява - на мене. 
Романтик, критик, велик или кретен - 
всички сте страхотни, изберете си ден. 
Изберете си ден. (х2) 
 

Не искам в долната земя. 
Припев: (х2) 

Изпълнява Сборна Формация 
 

СТРАХОТЕН ВЕСТНИК! 


