
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 

 
 

Вестник ”Яворов лист” на гости на  
в. ”Посредник” , а защо да не се наредим 
скоро до тях , но всичко с времето си са 
казали предците ни: “Бързай бавно!”.  

На 9 март 2012 г. клуб „Млад журна-
лист“ посети в. „Посредник“. Бяхме 
посрещнати от главния редактора на 
вестника госпожа Иванка Ватева, която ни 
запозна с редакционния екип и сподели, че 
„Вие сте поредните кандидат-журналисти, 
гостуващи в редакцията ни, за да видите на 
място как се прави вестник. Екипът ни всеки 
ден се труди неуморно, за да ви информира 
за актуалните събития.” Показаха ни 
подготовката на нов брой на вестника в 
предпечатен процес. 
 

 
 

С г-жа Ватева в редакцията на в. „Посредник” 
 

 Ние споделихме пред тях, че тепърва 
прохождаме в техният занаят. Малки сме и 
ни е трудно, но сме упорити и амбициозни и 
искаме да усвоим всички тънкости от журна- 
листиката. Същият ден продължихме оби-
колката си и в печатница „Нима“, град 
Плевен. Там печатарите ни запознаха с 
машините и управлението на печатния 
процес със съвременни полиграфски 
машини. Демонстрираха ни как се  прави и 
разпечатва заглавна страница на книга, а 
след това и подвързването на книжното 
тяло. Посещенията ни донесоха много 
вълнения и незабравими спомени от всичко, 
което видяхме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           В предварително уговорена среща, г-н 
Тошко Гетов беше така любезен да ни 
приеме и отговори на зададените му 
„неудобни” въпроси. 
1 - От кога се занимавате с политика? 
Смятате ли, че „политик” е професия? 
    - Занимавам се с политика от няколко 
години. Не смятам, че политиката е 
професия и не трябва да бъде. 
2 - Какво сте работили преди да станете 
заместник – областен управител? 
   - По професия съм учител. Работил съм в 
гимназията в гр. Долни Дъбник 10 години 
като директор. 
3 - Какво Ви накара да изберете профе-
сията учител, която упражнявахте преди? 
    - Продължих традициите в моето семей-
ство. Родителите ми и двамата са учители. 
4 - Предизвикателство ли е за Вас работа-
та и поста на заместник - областен 
управител на област Плевен, който 
заемате сега? 
    - Не го приемам като предизвикателство. 
5 - Кой е вашият девиз в живота? 
  - „Човек, когато иска да постигне нещо, 
търси и намира начин”. 
 

 
 

С г-н  Гетов в Областна администрация 
 

6 - Разкажете ни спомен от детството, 
който няма да забравите? 
  - Игрите от детството ми с моите приятели 
на войници с фунийки. 



 

 

7 - Къде сте учили? Като ученик бягали ли 
сте от часове и по кои предмети? 
  - Нямам спомени да съм бягал от часове. 
Завършил съм гимназия  „Христо Ботев”, гр. 
Долни Дъбник.  

Благодарим Ви за сърдечния и топъл 
прием и за колекцията от вестничета ”Ние” 
(ученическо издание на СОУ „Христо Ботев” 
гр. Долни Дъбник), чийто графичен дизайн е 
ваше дело от времето, когато сте 
преподавали там. 

 

 
 

Пред нашите репортери, г-жа Мариана 
Грънчарова - директор на училището отго-
вори на зададените и въпроси: 
- Кой е вашият девиз в живота? 
- Те са няколко, но най-важният е: “Бъди 

себе си!“ 
- Като ученичка бягали ли сте от учебни 

часове? 
- Само един път ми се случи в 9 клас.  

Целият клас избягахме от час по 
математика. 

- Получавали сте слаби оценки по пред-
мета, който преподавате ? 

- Преподавам история. По история не 
съм получавала, но по математика – да.  

- Какво разбирате под понятието „добър 
клас“? 

- Под понятието „добър клас“ разбирам 
клас, в който  между всички ученици има 
разбирателство, уважават както себе си, 
така и учителите. 

- Какво е мнението Ви за ученическите 
униформи? За или против? 

- Против задължителните униформи съм, 
но смятам, че всяко училище трябва да  
има отличителен знак. 

- Опишете се с три думи като човек. 
- Отговорен, толерантен и емоционален. 
- Имате ли любимо цвете? 
- Да. Орхидея. 
Благодарим Ви за отделеното време. 

Пожелаваме Ви градини от орхидеи и много 
усмивки! 

 

 
 

Продължаваме представянето на гру-
пите работещи по проекта “УСПЕХ”. 

”ИСКАМ ДА ИМАМ СВОЙ ТЕАТЪР” е 
театрално студио с 15 участници от 
различни класове. Ръководител е госпожа 
Анелия Несторова. Театралите ни зарадваха 
с тържество по случай Баба Марта и усукаха 
мартенички бели и червени за всички 
Музикално литературната им програма, 
която студиото подготви по случай осми 

март, разчувства и разплака женската 
аудитория в залата. Видяхме ги дейни и в 
“Деня на таланта” на 23 март с шопски 
хумор. Следвайки традицията в повика 
„Дръж се, земьо, шоп те гази”, сцената 
нагазиха четирима  представителя на тази 
велика нация. Смяхме се много! Изнесоха 
представления за чудо и приказ, но с това не 
свършват техните изненади към вас, 
приятните мигове и емоции,  които ще ви 
потопят във вълшебството на едно от 
седемте изкуства – театъра. 

За вашето добро настроение и за 
напред ще се труди Театралното ни студио! 

 

 
 

Тези палавници ще предизвикват у вас 
неприкрити сълзи. ☺ 
 
 

 
 
 

”ИСТОРИЯ НА МОЯ РОДЕН КРАЙ” 
В тази област имаме два клуба.   

Първият клуб е под ръководството на г-н 
Свилен Стойчев  с 13 участника от 6, 7 и 8 
клас, а вторият клуб се ръководи от г-жа 
Цветомира Стоилчева и включва 10 ученика.  
  

 
 

Целта на групите 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 клубовете ръководителите се стремят 
да възпитават у учениците  уважение и 
заслужено преклонение пред онези моменти 
от историческия път на България, които 
завинаги овенчават името и със слава. 
 



 

 

 
 

Господин Пламен Митев (помощник – 
директор) и преподавател по математика 
води два клуба в областта на науките и 
технологиите. Първият клуб е от шест 
участника - горен курс10 и 11 клас.  

 

 “МАТЕМАТИЧЕСКО ОПТИМИЗИРАНЕ 
В ИКОНОМИКАТА” Учениците усвояват 
знания, умения и компетентности, свързани 
с приложението на математиката за 
разрешаване на икономически проблеми. По 
този начин те получават предварителна 
подготовка за развитието им като студенти в 
Икономически ВУЗ, като се запознават с 
учебния материал, който ще изучават през 
първите години от следването им. 
 

 
 

 “МАТЕМАТИЧЕСКА  ЛИНГВИСТИКА“  е 
вторият клуб с насоченост към любо-
знателните малки 12 ученика от 4а клас. 
Клубът има за цел да покаже занимателната 
и приложната страна на математиката - 
неразривната и връзка с историята, 
езикознанието, математическите умения на 
древните народи. Учениците усвояват на 
практика тънкостите на криптографията и 
криптоанализа. 
 

 
 

На 12 март 2012 г. се проведе първата 
представителна изява на клуб „Математическа 
лингвистика”. 

 
 

1 АПРИЛ –  ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА 
Смята се, че празникът е тръгнал от 

Древен Рим, където през февруари е бил 
отбелязван като ден на Глупците. В 
древността 1 април празнували само 
ирландците. 

 
В България дедите ни забелязали, че 

април е непостоянен, времето е колебливо и 
често се мени. В желанието си за веселие 
нарекли първият му ден – ден на лъжата, 
закачката и хумора. Класацията за най-
добри шегаджии оглавяват габровци. 
Мнозина„ ще се хванат”, когато някой хитрец 
ги изпрати за „зелен хайвер“, но такава е 
традицията. На почит са остроумните, 
досетливите, веселите. Чудомир обичал да 
казва: “Най-празният от нашите дни е този, в 
който не сме се засмели нито веднъж”. 

 

2 АПРИЛ - отбелязва се повече от 50 години 
като Международен ден на детската книга. 
Сега и България се присъединява към 
празника. "Четенето и мястото на книгата в 
живота на децата е от изключителна 
важност за тяхното развитие и израстването 
им като знаещи, можещи и успешни хора", 
казват организаторите. "Няма нищо по-лесно 
и по-истинско от това да подарим на детето 
си една книга. Така ние му подаряваме не 
просто книга, а отправяме послание „хубаво 
е да се чете".  На този ден при седмоклас-
ниците  гостува г-н Дарин Ангелов – бивш 
възпитаник на училището и настоящ пред-
седател на Общински съвет - Плевен. Така 
продължаваме традицията „Известни лич-
ности четат приказки” с послания. 
 

7 АПРИЛ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО 
 

7 АПРИЛ тази година в народния календар е 
ЛАЗАРОВДЕН – празнува се в предпос-
ледната събота, преди Великден. Според 
Българската народна традиция, Лазаровден 
е денят, в който подрастващите момичета 
стават „моми за женене”. Откъсват се зелени 
върбови клонки, с които се красят вратите на 
домовете на Връбница (Цветница). Момите, 
наричани лазарки се събират в дома на една 
от тях. След това пременени в традиционни 
фолклорни носии, обикалят къщите из 
селото, пеят лазарски песни и благославят. 



 

 

плодове и дребни подаръци. Вярва се, че 
къщата, в която са влезли и пели лазарки, 
ще бъде честита през цялата година. В 
миналото, на Лазаровден момците от селото 
са поисквали ръката на своята избраница. 
Празникът носи пролетно настроение и се 
очаква с нетърпение от всички. Вярвало се 
е, че мома, която не е лазарувала не може 
да се омъжи. Друг стар обичай е  пускането 
на изплетени венци в реката. Така момите 
изразявали своето желание да се задомят. 
 

 
 

«ЛАЗАРИЦА» автор Апостол Савов 8 клас 
 

8 АПРИЛ – ЦВЕТНИЦА още ВРЪБНИЦА е 
подвижен християнски и народен празник,   
който се празнува една седмица преди 
Великден Според евангелието, Христос 
влиза в Йерусалим, яздейки магаре, а 
вярващите го посрещат с цветя  и маслинови 
клонки. Те се раздават на вярващите и всеки 
ги отнася до дома си за здраве. Имен ден 
празнуват всички, които носят имена 
произлизащи от названия на растения. 
 

13 – 16 АПРИЛ – ВЕЛИКДЕН или още 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО денят, в който 
християните празнуват възкресението на 
сина Божи Иисус Христос. Подготовката за 
честването му започва в седмицата преди 
Великден, наричана Страстна седмица. 
Празнува се три дни. Точно в полунощ и 
извън храма, при биене на камбаните 
свещеникът обявява Възкресението с думи-
те „Христос Воскресе“. Символи на празника 
са боядисаните яйца, козунаци и празнични 
погачи.  
 

22 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 
ЗЕМЯТА  Денят на Земята първоначално е 
обявен през 1970 г. в САЩ и Канада, като 
международен се чества от 1990 г., празни-
кът в България се отбелязва от 1993 г. 
Целта е да се обединят хората на планетата 
в защита на околната среда. 
 

23 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 
КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО  

 
 

На 1 март 2012 г. в София се състоя 
финала на Национално състезание "Инова-
ционен лагер" организирано от Джуниър 
Ачийвмънт,в който взеха участие трите 
ученички от 10а клас : Петя Тодорова, Сел-
джан Чолакова и Десислава Петрова.                

Целта  е да бъдат изобретателни и да 
поемат рискове да развива предприемачески 
нагласи у младите хора.Това се случва в 
интерактивна среда, използвайки подхода на 
учене чрез правене. Участниците изследват 
многото нови възможности за кариера, които 
предлага съвременният бизнес, особено в 
сферите на науката и технологиите.  
Нашите участници се включиха активно в 
отборите, съставени на място. Гордост е 
класирането на второ място на отбора в 
който участва Петя Тодорова от 10а клас. 
 

 
 

Петя Тодорова и отбора победител 
 Втората голяма национална 

инициатива на Джуниър Ачийвмънт в 
рамките на месеца е „Мениджър за един ден 
2012”. Тя се провежда ежегодно и в над 100 
държави по целия свят. В нея винаги се 
включват както висши държавни управници, 
така и утвърдени мениджъри от всички 
сфери на бизнеса и обществения живот.  
Тези лидери дават начало на профе-
сионалната реализация на хиляди ученици 
по целия свят. Инициативата е предназ-
начена за ученици от края на гимназиалния 
курс и за студенти от първите години на 
университета - 16-23 годишни. 
   За разпределението по фирми учениците 
попълват автобиографиите си в раздела 
„Мениджър за един ден” на сайта 
www.jabulgaria.org, като посочват своите 
интереси и професионална насоченост. 
Домакините – компаниите или държавните 
институции, получават възможността да 
поканят своите мениджъри за един ден, 
ориентирайки се по техните автобиографии. 
Чрез тази симулативна трудова борса на 
“Джуниър Ачийвмънт” учениците придобиват  



 

 

и тренират уменията си да се представят и 
оценяват своята конкурентоспособност, а 
домакините от своя страна правят мини 
проучване на млади и перспективни кадри, 
които да бъдат поканени и за летни стажове. 
          Организирането на “Мениджър за 
един ден”  е в пълен синхрон с образо-
вателната политика, провеждана от Евро-
пейския Съюз – образованието да бъде все 
повече с практическа насоченост, за да 
могат младите хора да получат истинска 
подготовка за реалния свят на бизнес 
отношенията. 
 

 
 

    Михаела Петева от 12 клас представи на 19 
март училището ни в “Мениджър за един ден” в 
посолство на САЩ в София. 
 

 
 

Нашата кльомба (@)  е със  100 г. по-стара 
от испанската! 

Скулпторът Александър Хайтов вдига 
паметник на кльомбата @.  
През XIV в. изписвали "Амин!" с маймунското 
"а". Кльомбата е българска! Доказва го 
скулпторът Александър Хайтов, базирайки 
се на Манасиевата хроника от 1345 г. Синът 
на писателя Николай Хайтов е катeгоричен, 
че символът на мейла има древни БГ 
корени. По думите му, ако те бъдат из-
следвани, може да се докажат интересни 
зависимости. Хайтов иска да вдигне 
паметник на кльомбата във Велико Търново. 

През 2007 г. започнах да се ровя в 
Манасиевата хроника и Лондонското еван-
гелие. Трябваше да направя бойни сцени в 
паметник за Калоян. И се порових там, за да 
видя как са рисували едно време въоръ-
жението, как са се групирали. Случайно 
намерих символа. Беше доста шокиращо, 
защото този дизайн го знаем от доста време. 
Но да го видиш в книга, написана през 1340 
г., си е шокиращо. Става дума за XIV век, 
„направо учудващо" споделя синът на 
Николай Хайтов. Скулпторът признава, че 

през 2007 г. вижда @ в Манасиевата 
летопис и я забравя. Наскоро, обаче пак му 
се налага да порови в старите книги. И 
тогава, като вижда кльомбата, си казва: "Я 
чакай малко!" Започва да рови в интернет. 
Оказва се, че най-старите доказателства за 
съществуването на @ са испански от 1448 г. 
"Книгата, която аз гледах, е 100 г. по-стара. 
Значи този знак е наш", пали се скулпторът 
Александър Хайтов. За иберийците е мерна 
единица "Докато при нас си е църковен знак 
- буква", обяснява синът на Хайтов.  
Скулпторът разконспирира маймунското "а" 
на страница 62 в Манасиевата летопис. Там 
знакът @ е употребен именно като ръко-
писна буква "а", участваща в калиграфски 
изписаната дума "@мин". Надписът на 
горния ред е: "... и во веки веком." Над 
маймунката има картина на Парис и 
Хубавата Елена, преди да избягат от Европа 
и да тръгнат към Мала Азия. Тогава става 
Троянската война. Картинката няма нищо 
общо с текста. "Той е църковен", отбелязва 
Хайтов. Каква е историята на Манасиевата 
летопис?  Преди седем века неизвестен 
монах от Търновската книжовна школа пре-
вел от гръцки на български и илюстрирал 
хрониката на Константин Манасий по 
поръчка на цар Иван Александър В нея са 
отразени редица световни събития. Веро-
ятно преди превземането на Търновград от 
турците хрониката е изнесена извън 
България.  Оригиналът на хрониката се пази 
във Ватикана. 
 

 
 

 23 март не е обикновен ден, а ДЕН 
НА ТАЛАНТА в СОУ ”П. Яворов” посветен на 
патронния празник на училището. 
 Училището не е само храм на знани-
ето, трамплин към успеха и билет за бъде-
щето, а е нещо много, много повече. То е 
работилница за детски мечти, Вселена от 
сбъднати желания и космическа станция на 
“Плеяда от звезди”.  
 Директорът на училището г-жа М. 
Грънчарова откри празника, поздрави 
гостите с “Добре дошли!”, връчи грамоти и 
предметни награди на изявили се през тази 
учебна година ученици и учители. Представи 
въвеждането на новия отличителен знак – 
зелен шал, който ще бъде носен от ученици 
и учители при откриване на учебната година, 
тържества и официални празници, спортни 
състезания и др. 
Нашите звезди придадоха блясък на 
тържеството, облякоха го в музика и танц, 
освежиха го с ритъма на народната песен и 



 

 

фолклор, коронясаха го с хармонията на 
поезията. За нашите ученици това е детска 
игра. 
 

 
 

 Водещи на тържеството бяха 
Михаела Тодорова от 12б клас и Апостол 
Савов от 8а клас, а за целият сценарии 
отговаряше г-жа Стоилчева. На сцената 
първи излязоха най-малките танцьори, 1б,  
клуб “Общуване чрез танца” с р-л. госпожа 
Грозданова. Представиха фолклорен танц 
ръченица. Модерен танц ”The best” показаха  
Теодора, Цветелина, Мадлена и Йоана от 3б, 
ръководител г-жа Тодорова. 
Сцената превзеха рапарите от 6б  ръково-
дител г-жа Луканова, които повдигнаха 
настроенито с Хип-хоп танц и бяха бурно 
аплодирани. Дойде ред й на българския 
фолклор - богат, неизчерпаем извор не само 
на мъдрост, но и на веселие и хумор. 
Театралното студио “Искам да имам свой 
театър” с ръководител г-жа Несторова ни 
развесели с пъстра китка от шопския хумор  
песента “Люта чушка”. Талантливите 
ученици от 5б клас - Калоян и Цветослав с 
класен ръководител г-жа Христова пре-
създадоха две сценки от “Комиците” – 
вечният студент Ахилесов и професор 
Тазобедрев. Посмяхме се, повеселихме се, 
но затаихме дъх пред грацията, пласти-
чността и магията на художествената 
гимнастика. 
 

 

Зрителите в залата бяха пленени от 
фееричния танц на Мартина - 1а клас с 
ръководител г-жа Дочева и изключително 
талантливата спортистка от 2а клас Весела 
Генадиева с ръководител г-жа Славова. 
Пластичният Милен Миразчийски от 3б 
изпълни акробатичино съчетание, а “Айкидо 
клуб” от гр. Плевен демонстрираха вечното 
единство между дух и физика. Малката 
певица: Ивана Красимирова от 1а ни поднесе 
своя музикален подарък, песента “Гост от 
юг”, а малчуганите от 3а клас с кл. 
ръководител г-жа Атанасова ни потопиха във 
вълшебството на музиката с песента “Жаба 
жабурана”. Талантът в нашето училище не 
само има различните лица, но говори и 
чужди езици. Учениците от 2а клас с 
ръководител г-жа Славова бяха подготвили 
драматизация на руска приказка ”Теремок” в 
оригинал на  руски език, а в сценката “ 
Разменени роли” дебютираха Георги, 
Християн и Теодора от 2б клас с класен 
ръководител г-жа Стефка Нинова. За нашите 
таланти граници не съществуват. Учениците 
от 6б клас промениха реалността през приз-
мата на магията, разпръснаха вълшебство 
чрез фокусите, които   Калоян, Борислав, 
Любослав и Мирослав изпълниха. Вълшеб-
ствата не спират дотук. Лилия Лазарова от 
9а клас с народната балада “От извора” 
докосна  струните на  всяка българска душа.  
 

 
 

Вълшебна и вечна е силата на българските 
хора. Дръж се земьо, защото кръшното 
“Свищовско хоро” изпълнено от 3а и 3б клас 
от детска школа по танци към читалище 
“Ракитин” с худ. р-л Иваничка Гергушка, 
разлюля сцената и взриви залата от апло-
дисменти. Светлозара и Юлия от 4б клас 
изпълниха прекрасно народната песен 
“Прочуло се малко момче”. По стихове на 
младата поетеса Михаела Тодорова от 12б 
клас “Кладата на страстта”,“ Яворова пали-
тра” и “Аз не живея, аз горя”, водещите на 
тържеството пресъздадоха сцена разкри-
ваща драматичната съдба на нашия патрон 
„Яворов”  със съдействието на Дебора от 5а 
клас и Елена от 12б клас. В този дух про-
дължиха с песента “Игра” палавниците от 2б. 



 

 

Сборна група от 7б клас с класен ръково-
дител г-жа Милева изпълниха лирична песен 
посветена на майката, образ свиден за всеки 
 

  
 

Класическата музика гали сетивата ни. Етюд 
за класическа китара изпълни Станислав 
Силвестров. Прекрасната сцена се бе 
превърнала в чудесен небосклон, огрян от 
толкова много звезди. Дансингът бе нажежен 
от ритмичното изпълнение на Асена, 
Милена, Йоана, Рая, Силвия и Анелия, които 
покориха всички в залата със своя танц и 
оригинални костюми.  
 

 
 

Настроението стигна десета степен по 
скалата на Рихтер след като на сцената 
излязоха Ивайло, Марио и Аксел с бийтбокс 
изпълнение. Песента “Рап рецепта“ изпъл-
ниха гласовитите сладурани от 4а клас с 
класен ръководител г-жа Илиева. Симона от 
4а клас, освен че пее и рисува прекрасно 
пише и стихове. Тя прочете своето стихот-
ворение посветено на любимата учителка. 
Времето не стигна да се изявят и много 
други таланти. Спортните постижения бяха 
събрани в кратък 9 минутен филм, с който 
преподавателите по ФВС -  г-жа Замфирова 
г-н Георгиев и г-н Петров показаха заво-
юваните спортни отличия по футбол, лека 
атлетика, тенис на маса и бадминтон, 
спечелените купи и медали от общински, 
областни и национални кръгове. 
 Сами се убедихме, че имаме изклю-
чително талантливи и даровити ученици, 
които ще продължат да се развиват, растат 
и усъвършенстват като млади хора, търсещи 
своето място в живота. 
                         До нови срещи, наши таланти!       

 
 

Идват празници и ако отидете в луксозен 
ресторант, не се паникьосвайте като видите 
пред вас 36 прибора отляво и отдясно.  

При смяна на всяко ястие започвайте 
от най-крайните прибори (отвън – навътре)! 
 При сервирано общо плато, си взе-
майте парчето, което е най-близо до вас, без 
да избирате сред останалите. 
 Ножът:  държим го винаги в дясната 
ръка; никога не го лапаме или облизваме; 
никога не го използваме, за да ядем салата, 
яйца (дори и омлет), хляб или сладкиши! 

 Паничката с вода и лимонче до чини-
ята ви е, за да си измиете пръстите като си 
изядете рибата! 
 Не пийте с пълни уста! 
 Не искайте повече за пиене - просто 
кажете „Не, благодаря!” и това е доста-
тъчно. 
 Не яжте хляб с ордьовъра или супата! 
Търпението е майка на учтивостта и изтън-
чеността. 
 Ако ядете супа, забравете онова, 
което остава на дъното! 
 Не вдигайте изпуснатия нож (това не 
е ваша работа)! 
 Ако вдигате наздравица, нужно е само 
да вдигнете дискретно чаша и да се усмих-
нете дискретно! 
 Не слагайте салфетка в чинията след 
като сте приключили, а я оставете сгъната 
до приборите! 

Възпитаният човек може да оцени 
всякакви съвети, дори и нашите! ☺  

 

 
 

Отбора по „Тенис на маса” завоюва 
първо място на Общински кръг. Играхме 
срещу гр. Пелово 4:0 Долни Дъбник  4:0 
Гулянци 4:0. И на финала победихме с 4:2 и 
се класирахме за национално първенство, 
което ще се проведе на 19 април 2012г. в 
Горна Оряховица. Отиваме с големи 
надежди за победа. 
 

 
 

  УЧИТЕЛСКИ  БИСЕРИ 
 Държа да ви отбележа и тънко да ви 

подчертая.  
  Размърдайте си клетките на мозъка! 
 Този път няма да може да преписвате,  

      защото ще бдя като сокол. 
 Устно ли ще изпишете изречението. 
 Когато разговаряте с мен, ще мълчите.  
 Знаеш ли, че отговор “не” се римува с 

“две”, а „три” с „О, не-е-е!” 



 

 

 
 

ГАБРОВСКИ ШЕГИ 
  Тате, дай ми пари за тетрадка! - моли габ-
ровче. 
- А досега къде си писал, бре сине? 
-   Върху чина, но го изписах! 
 

  На едни габровци им дошли гости, обаче 
им сервирали само хляб и домакина казал.  
- Яжте хляба, че да донесем кокошката! 
Така ги подканял той няколко пъти. 
Яли гостите хляба, яли и когато го изяли 
домакинът се провикнал. 
- Жена, донеси сега кокошката да изкълве 
трохите! 
 

  На габровско семейство дошли гости. Ала 
се позастояли по-дълго, та по едно време 
домакинята подсетила мъжа си: 
- Хайде, мъжо да си лягаме, че хората може 
да искат да си ходят!... 
 

  На сватбарска трапеза седнал и габров-
ския поп. Минали край масите момците с 
шишетата с вино и ракия да разливат, и го 
попитали: 
- Какво ще пиеш, дядо попе: вино или ракия? 
- А-а-а, и бира, чадо, и бира! - отвърнал той. 
 

  Габровец поправял вратата си и пратил 
сина си да поиска теслата на съседа... Скоро 
детето се върнало без инструмента, слъгал 
го съседа, че няма. 
- Остави го тоя скъперник! - рекъл възмутено 
бащата.  

- Иди тогава до мазата та донеси нашата! 
 

 
 

Клуб ”Млад журналист” обяви конкурс “Нари- 
сувай се вкусно”, който приключи на 22 март 
2012 г. Бяха отличени с грамоти и получиха 
предметни награди следните ученици: 
     І място - Ева Георгиева от 5б клас 
    ІІ място - Анелия Момчилова 6б клас 
   ІІІ място - Симона Тонева 4а клас 
 

 
 

 „БАНАНОВ СЛАДКИШ”, автор Ева Георгиева 

 
 

 
 

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

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

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС 
     Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС  
Бал за класиране (максимален – 30) от:  

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

 

По учебен план се изучават всички предмети 
от общообразователна подготовка, позво-
ляваща кандидатстване във ВУЗ. Профи-
лираното обучение дава възможност да се 
придобият мениджърски умения за собстве-
на фирма и управление на компании.  
Информация на www.sou-yavorov-pl.com  

♦♦♦♦♦ 

 


