
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

За нашите читатели, репортерите то клуб 
„Млад журналист” разговаряха с г-жа 
Грънчарова, директор на училището. 

1. С какво новата 2012-2013 учебна 
година е по различна от останалите? 
Чувствам се изключително щастлива, 
защото за пръв път в училището се направи 
прием след завършен седми клас на ПП 
“Педприемачество и бизнес” с интензивно 
изучаване на чужд език. Една паралелка, ко-
ято дава възможност за изключително добра 
възможност за подготовка и реализация 
след завършване на средно образование.  
 2. Ако обичате, представете ни с 
няколко думи ПРОЕКТ УСПЕХ, по който  
се работи вече втора година.  
Проект “УСПЕХ” дава възможност на всеки 
учител и ученик да работи в извънучебно 
време по дейности, които представляват 
интерес за тях. През учебната 2011- 2012 
година участваха 14 учители с 16 групи, 
които обхващаха 209 ученици. През тази 
учебна година броят на учителите е 20, а 
групите  вече са 30. В тях са ангажирани 293 
ученици. Заниманията в групите са 
изключително разнообразни и дават 
възможност за обогатяване на общата 
култура на всеки един участник. 

3. Труден ли е постът директор на 
училището? 
Постът директор е труден и отговорен. 
Освен че директорът отговаря за всичко, то   
той е и мениджър. За да бъде едно училище 
успешно, това много зависи от директора и 
екипа, с който работи. 
 4. Опишете с няколко думи Вашите 
ученически години? 
Моите ученически години бяха много весели 
и забавни.  Често ходихме на екскурзии и 
посещавахме исторически забележител-
ности в нашата страна. В часовете бяхме 
дисциплинирани, редовно учехме уроците си 
и се състезавахме кой знае повече. Същото 
се отнася и за студентските години. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Кой е бил любимият Ви учебен 

предмет?  
Любимият ми учебен предмет е история и 
български език. 

6. Обичате ли изненадите? 
Ако са приятни - ДА. 

7. Какво би Ви зарадвало истински? 
В личен план бих се радвала близките ми 
хора да са здрави и щастливи. Внучето ми 
Михаил да расте щастливо. В професиона-
лен план съм доволна от това, което сме 
постигнали през последните 6-7 години, 
полагам усилия всичко това да се съхрани и 
училището ни да продължи да заема 
достойно място в образователната система 
на града ни. Факт е, че ние работим по 
програма на Джуниър Ачийвмънт България 
от 2006 г., от 1 до 12 клас, както и това, че 
профилираната паралелка „Предприема-
чество и бизнес”  е единствена за града ни и 
то за СОУ. Заедно с всички колеги се 
стараем да е спокойно и приятно в училище. 
Освен знания, които предлагаме на 
учениците, ние сме готови да помагаме на 
децата и семействата им при нужда. 

8. Кои са най-важните неща според 
Вас? 
Когато човек работи, трябва да работи 
отговорно; когато се весели – да го прави от 
сърце; когато обича - да обича истински; да 
цени всеки един човек. 

9. Как ще посрещнем празника на 
училището? Издайте ни тайната!  
Празник на училището - 45 години от 
основаването му, ще честваме през 2014 
година, месец октомври. Сега на 22 март ще 
отбележим патронния празник на 
училището. Тържеството ще бъде посветено 
на талантливите деца, които учат в СОУ 
”Пейо Яворов”. Всички те ще покажат какво 
могат в ДТ ”Иван Радоев” – Плевен. 

10. Какво правите в свободното си 
време?  
Слушам музика, много обичам да танцувам и 
да излизам с приятели. 



 

 

 
 

 Ние, авторският колектив на вестник 
„Яворов лист, поехме щафетата от минало-
годишния клуб „Млад журналист” с ръково-
дител Валентина Христова. Те възобновиха 
традиция за списване на училищен вестник, 
която води началото си от далечната 1977 
година. 

Приехме  предизвикателството редов-
но да проверяваме пулса на училищния 
живот специално за ВАС – нашите читатели. 
Цяла армия от репортери, като истински 
следотърсачи, никога не изгубват дирята на 
новините, а те в нашето училище винаги са в 
изобилие.  Още не сме преполовили учеб-
ната година, а успехите вече чукат на 
вратата ни – в областта на науката, спорта, 
изкуството. 

Като истински бъдещи журналисти 
ние си поставяме и конкретни цели и задачи.  
Вестникът е своеобразен информационен 
прозорец на нашата работа, инициативи и 
бъдещи стремежи, които имаме намерение 
да споделим и да покажем на всички. СОУ 
”Пейо Яворов”, благодарение усилията на  
ръководството, учителите и учениците, 
безапелационно доказа, че е едно от най- 
успелите и предпочитани училища в град 
Плевен. Целта на вестника е да 
популяризира  постиженията на нашата гор-
дост - УЧЕНИЦИТЕ, не само на регионално, 
но и на национално и европейско ниво.  

Разбира се, запазваме си правото да 
ви изненадваме, провокираме, да ви 
предизвикваме да се усмихвате  по- често и 
да мечтаете... 

Каним ВИ най-учтиво да се разходите 
по страниците на първи брой от вестник 
„Яворов лист”, защото има какво да 
научите... 

 

 
 

В периода от 12 до 18 декември се 
проведе Седмица на предприемачеството, 
която бе отбелязана с различни инициативи 
в цялата страна. 

Нашето училище, което е с изявени 
традиции в тази област, проведе два демон-
страционни урока. Гости на проявата бяха 
г-н Тошко Тошков - зам. областен управител 
на Община Плевен, г-н Динев - представител 
на Община Плевен, г-жа Грънчарова - 
директор на училището, заместник-дирек-
торите, учител и ученици. 

Първият открит  урок бе на тема ”Ани 
и панаира”. Първокласниците начело с г-жа 
Теменужка Илиева ни показаха как да купу-
ваме и продаваме, как да пестим... Те 

доказаха, че са достойни наследници на 
големите ученици от паралелка „Предпр-
иемачество и бизнес”. 

СОУ “Пейо Яворов” е първото 
училище в град Плевен, което преди осем 
години предложи на учениците нова 
профилирана паралелка по програма на 
Джуниър Ачийвмънт - ”Предприемачество и 
бизнес”. Представители от тази паралелка 
също демонстрираха опит и знания в 
областта на предприемачеството под ръко-
водството на г-н Бенков и г-жа Петкова. 

За съжаление, колегите от в-к 
„Посредник” и останалите медии, които бяха 
поканени, не отразиха тази новина и по този 
начин усилията и успехите на нашите 
ученици останаха незабелязани за широката 
общественост на града. Държим да 
подчертаем, че точно тези ученици имат 
значителни постижения не само на регио-
нално, но и на национално и европейско 
ниво. ЖАЛКО, ЧЕ САМО ВЕСТНИК 
„ЯВОРОВ ЛИСТ” ЗАБЕЛЯЗА ТОВА!  

От редакцията 
 

Интервю с г-жа Павлина Петкова, 
преподавател по икономически дисцип-
лини в училището 

 

През ноември се провежда  СВЕТОВ-
НА СЕДМИЦА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. 
Разкажете на нашите читатели за тази 
инициатива.  
 

Тази година Световната седмица по 
предприемачество се проведе от 12 до 18 
ноември. Това е инициатива на Джуниър 
Ачийвмънт България, а нашето училище 
вече има традиции в тази насока. Целта е да 
се популяризира предприемачеството сред 
обществеността и най-вече сред децата и 
младите хора.  

В нашето училище седмицата беше 
отбелязана със следните мероприятия: 
- участие на ученици от горен курс, които 
учат в профилираната паралелка „Предпри-
емачество и бизнес”, в решаването на зада-
ден от ДАБ казус. Заданието беше свързано 
с намиране на идеи за използването на 
Космоса за бизнес. От участвалите в 
състезанието ученици за Националния 
иновационен лагер се класираха: Петя 
Тодорова от ХІ и Апостол Савов от ІХ клас.  
На 17 ноември в гр. София се проведе 
Иновационният лагер. Този формат прилага 
образователен подход, който развива 
предприемачески нагласи у учениците, като 
ги мотивира да поемат рискове, работейки в 
екип. Тази година казусът, предложен от 
ДАБ, изискваше учениците да представят и  
развият своите идеи за идеал ното 



 

 

училище. Отборът, в който участваше Петя 
Тодорова от ХІ клас, завоюва първо място. 

На 15 ноември учениците от ХІІа клас 
представиха открит урок по предприема-
чество на тема „Стартиране на нов бизнес – 
практически аспекти”. Изработиха 
презентация, за да  покажат  своя опит, 
свързан с учебната компания, както и бизнес 
идеите, реализирани от всички учебни ком-
пании, работили преди тях в СОУ „Пейо 
Яворов”. Като бизнес консултант в урока 
участва господин Станислав Иванов, 
собственик на фирма „Братя Иванови” ООД. 
Той разказа за своя бизнес и трудностите, 
които е преодолял. Отговори и на въпроси 
зададени от учениците. Наши гости бяха 
също г-н Тошко Тодоров заместник областен 
управител на Плевен и г-н Динев от Община 
Плевен, госпожа Грънчарова - директор на 
училището, помощник-директорите,  учители 
и ученици от училището. 
На 16 ноември учениците от първи клас 
представиха своя открит урок по предпри-
емачество. Те работят по програма „Ние” на 
Джуниър Ачийвмънт от настоящата 2012г. 
 Тази година Световната седмица по 
предприемачество се отбеляза с повече от 
140 инициативи в цялата страна, като в 
област Плевен бяха най-много - 31 на брой. 
Радостно е, че за това е допринесло и 
нашето училище, което е пионер в обуче-
нието по предприемачество в град Плевен. 

 

Какви качества трябва да притежа-
ва един предприемач? 
 

Предприемачите са ценни за общест-
вото хора. Те могат да бъдат определени 
като новатори, които се стремят към 
създаването на нови продукти, технологии, 
организация и други дейности, необходими 
на хората, които им помагат да живея и 
работят по-добре. Предприемачите  са хора 
с уникални личностни качества, 
характеристика и способности. Те имат: 
- висок творчески потенциал, защото посто-
янно създават нещо ново, променят нещата 
към по-добро и успешно продават на пазара 
   - стремят се  към самостоятелност  и неза-
висимост 
   - поемат  риск, но не хазартен, а добре 
обмислен и пресметнат 
    - имат склонност към постоянство, упорит 
труд и пълно себеотдаване на работата 
    - стабилизират се бързо  след грешки и 
неуспех, притежават оптимизъм 
    - имат готовност за бързи действия и 
вземане на решение в условия на неяснота 
и недостатъчна информация 

Като обобщение ще кажа, че 
предприемачите могат да бъдат сравнени с 

мотор, който движи обществото напред и 
нагоре. 
    

Разкрийте ни някои тайни от света 
на бизнеса. 
 

Тайните  от света на бизнеса отдавна 
са разкрити и са свързани най-вече с 
правенето на успешен бизнес:  
- иновативен /новаторски/ и необходим за 
хората. 
- ефективен – носи печалба на предприема-
ча, но и ползи за клиента. 
- социален – подпомага живота на общест-
вото, като запазва природата, подпомага 
болните и социално-слабите, насочва хората 
да живеят по здравословно и в хармония с 
природата. 
 

Каква реализация получават нашите 
ученици от профилирана паралелка 
„Предприемачество и бизнес”? 

 

По-голяма част от нашите ученици, 
завършили профилираната паралелка 
„Предприемачество и бизнес”, продължават 
образованието си в Икономически институти. 
Всички, които са участвали в инициативите и 
състезанията  на ДАБ,  са придобили иконо-
мизирано мислене и поведение, което е 
добра основа за старт на младия пред-
приемач. 

 

 
 

 Миналата учебна година на 11 юни 2012 се 
състоя среща между бивши и настоящи 
Яворовци. Тя бе част от представителното 
занятие на клуб ”Искам да успея”, на който 
съм ръководител. Нашата покана, отправена 
съвместно с ръковод-ството на училището, 
приеха г-жа Цецка Цачева - първата жена 
председател на Народното събрание на 
Република България; г-н Дарин Ангелов – 
председател на Общинския съвет в Плевен; 
г-н Боян Григоров – майор, инструктор 
летателна подготовка ВВУБ гр. Долна 
Митрополия; г-н Момчил Цветанов – 
футболист от Младежки национален отбор, 
г-жа Галя Горанова – адвокат. Гост на 
изявата беше и г-жа Албена Тотева – 
началник РИО на МОМН гр. Плевен.  
Всички те са бивши възпитаници на 
училището.  



 

 

училището. Тема на дискусията бе 
УСПЕХЪТ! Как да придобием умения за 
успех и да постигнем по-добра личностна 
изява.   
 

Какво научихте от учениците си? 
 

Най-ценното за мен е, че учениците 
много бързо откриват и ми показват грешки, 
които и аз като всеки човек допускам в 
съвместната ни работа. Това ми помага да 
ги преодолявам и да направя комуникацията 
с учениците по-добра. Съвременните учени-
ци са фенове на новите технологии и това 
ме „предизвиква” и аз да се стремя към 
тяхното усвояване и да следя новостите. 
Знам, че повечето ученици в нашето учи-
лище предпочитат Виртуалните състезания: 
„Банките в действие” и „Виртуално 
предприятие ТИТАН”. Тази година отново ще 
работим за достойно представяне в тях. 
 

 
 

ЕДНА НЕРАЗКАЗАНА ПРИКАЗКА 
 

„Имало едно време … 
Или за крехката граница между 

приказката и действителността 
 

Имало едно време… „едно време“, 
което приказките 

повтаряли толкова често … 
че накрая станало действителност.” 

Хорхе Букай 
 

В детството ми, тихо и спокойно,  
изпълнено със смях и весели игри 
попаднах в чуден свят 
на приказка една, 
показваше ни тя безкрайни чудеса! 
Какво ли? Сега ще споделя: 
В дивно и красиво царство 
появил се нов герой - мъдър и могъщ, 
като рицар в бляскави доспехи -  
закрилник вездесъщ. 
Огнен шлем - жар и блясък, го красял. 
И много бързо той летял! 
В царството настанала почуда: 
- Кой е той? Да не би да е заблуда? 
С отговора се заел не кой да е, 
а магьосникът на царството Уел. 
Борба със неизвестното подел - 
да разбере кой е този момък се заклел. 
- О, небеса, това е драконът Сюел! 
Всички се уплашили, че със сила 
ще ги покори,  
но тайна важна той веднага им разкри, 
че силата не е във ужасите на войната, 
а е силно доброто във сърцата!  
 

Иван-Александър Александров  
ученик от 5А клас 
Ателие „Литературна работилница” 

ГОРЕЩА  МОЛИТВА 
 

Господине Наш, 
който Сте пред дъската, 
с тази тема ни разбихте сърцата... 
Опростете ни греховете  
и над нас се смилете! 
Двойки не пишете и добър бъдете! 
Темата ни опростете! 
 
PS Молитвата е отправена към г-н 
Георги Кръстев - учител по БЕЛ в много 
труден момент... 

Автор: XIIа клас 
 

 
 

          КОЛЕДНА НОЩ 
 

Навън вали пухкав  сняг, 
пее  меден звън на конски впряг. 
Бяла дантела покрива земята. 
Дядо Коледа ще зарадва децата! 
 
Малките джуджета подаръци правят 
и радост голяма на всички доставят. 
Неуморно през годината се трудят, 
без време да губят... 
 
Настъпва тъй очакваният миг, 
тишината разцепва радостен вик. 
Елхите блестят в разкош и светлина. 
Подаръци ще има за всички деца.   
 

Тея Николова 
ученичка 5а клас 

Ателие „Литературна работилница  
  

 
 

Димитър Станев 
ученик 5а клас 



 

 

В юбилейното десето издание на 
Общински конкурс „Моето коледно послание” 
Симона Борисова от 5а клас, член на ателие 
„Литературна работилница” по проект 
УСПЕХ, се представи със своето 
стихотворение „Моето коледно послание”. 
Творчеството на младата поетеса впечатли 
авторитетното жури, което я отличи с първа 
награда във втора възрастова група.  

     И от нас – ЧЕСТИТО!   
 

МОЕТО КОЛЕДНО ПОСЛАНИЕ 
 

Снежни пеперудки пърхат над земята. 
Лъскава дантела в миг покри гората. 
Ангелски гласчета пеят в небесата. 
Очаквана надежда стопли ни сърцата 
 
Дядо Коледа пристига със шейна крилата, 
За да свети радост в очите на децата. 
Всеки да намери здраве под елхата. 
Мир и сполука да царуват на земята. 
 
Спорна и щастлива – новата година, 
че старата вече без време замина. 
Златни класове да родят полята. 
Плодове узрели да натрупат дървесата. 

 

              ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! 
 

Симона Борисова 
ученичка  от 5А клас 

Ателие „Литературна работилница 
 

 
 

          ЗИМНА РАДОСТ 
 

Бял снежец се трупа, 
Катеричка лешниче си хрупа. 
Поле безкрайно се белее 
и овчица във обора блее. 
Сънни семена под снега се гушат. 

Весели комини над селото пушат. 
Приказки стари баба разправя. 
Огънят в камината бавно догаря. 
Тихата нощ  целуват звездите, 

Сладък сън затваря очите. 
Всички очакват Коледа свята. 
Здраве и мир да прегърнат земята. 

 

Анелия Керанова 
Ученичка  от 7Б клас - пише стихове 

 
 

 
 

 
 

Ателие „Литературна работилница”- 
р-л Цветомира Стоилчева. 

 В ателието участват ученици от 5А 
клас, които желаят да нарисуват своите 
мечти и лични впечатления с красотата на 
словото. Целта на ателието е да развие у 
децата образно мислене и вътрешен усет 
към литературата, както и желание за създа- 
ване на оригинално творчество.  

Всички ние черпим с пълни шепи от 
богатата съкровищница на изразни сред-
ства, с които разполага българският език.  

РАБОТИЛНИЦАТА ОТВОРИ ..... 
         НИЕ сме все още чираци! 
 

 



 

 

Клуб ”Млад предприемач”  
 

Клуб „Млад предприемач” се сформира 
за първа година, отново под ръководството 
на Виктория Грозданова. Тази група работи 
по програмите към Джуниър Ачийвмънт Бъл-
гария – „Нашето семейство”, с девет  учени-
ка от ІІб клас.  

Целта от създаването ми на този клуб е 
да провокирам у учениците да мислят кри-
тично, да творят, да решават проблеми и да 
бъдат инициативни все умения, необходими 
за изграждането на успешни предприемачи, 
бизнес лидери и активни и отговорни граж-
дани. 

Като допълващи занятия към меропри-
ятията на този клуб се разглеждат теми, 
свързани с етиката на поведение на ученика 
на обществени места. С голям интерес 
второкласниците попиха маниерите и пове-
дението на дамите и кавалерите, правилата 
на добрия тон при разговор, стил на обли-
чане и отношение към различните групи 
хора в обществото. Занятията, които се про-
веждаха в съботните дни, предизвикаха 
огромно интерес и от децата, изявили като 
второ желание участието си и в този клуб. Те 
преминаваха, съчетавайки полезното с 
приятното, зареждайки всички ученици с 
емоции и нововъзприети маниери. 

 

 
 

Клуб „Магията на киното” с 
ръководител Сашо Камбуров 

 

 

Киното. И преди 100 години, и сега то 
е сред изкуствата, които ни носят най-голе-
мите удоволствия наравно с музиката, 
театъра и другите визуални изкуства. Тъй 
като киното е култура, редом със забавата 
идват и познанията за етапите в развитието 
на това великото изкуство, за големите 
актьори, незабравимите роли, вечните пос-
лания и разтърсващите шедьоври. 

Киното е магия, която трябва да 
съпреживееш. Истинското удоволствие идва 
с потапянето в неговата илюзия. Надявам 
се, че клубът ще бъде едно приятно място, в 
което ще се потопим в необятния океан от 
филми, роли и емоции. Най-важното е, че 
клубът е отворен. В него членуват ученици 
от 6Б клас, но често наши гости са и техните 
приятели и ученици от други класове, дори 
учители, изкушени от филмовото изкуство. 
Нашите врати са винаги отворени, място има 
за всеки, който обича киното, иска да научи 
нещо нова за него или да се наслади на 
филми от висока класа.  

 

 
 

Театрално студио ”Искам да имам 
свой театър” с р-л Анелия Несторова  

Животът е сцена и всички ние сме 
артисти ... 

Верни на тази мисъл, тринайсетте 
артисти на студиото от седми и осми клас 
творят усилено. Трупата работи върху три 
постановки „Женско царство” по Ст. Костов, 
„Аз не живея, аз горя” по стихове на Пейо 
Яворов /поетичен рецитал/ и специална 
програма за изпращане на ВИПУСК 2013 г. 

 

 
 

Децата са въодушевени на сцената и 
успяват да влязат в роля. За момчетата 
артисти е предизвикателство участието в  



 

 

комедията „Женско царство”, а какво е то 
засега ще запазим в тайна... 

 

 
 

Секция „Шахмат” с ръководител 
Георги Кръстев 

В секцията участват шест ученици от 
пети клас. Целта ни е да се формира 
правилно детската личност, така че тя да 
разкрие потенциалите си и детето да се 
превърне в полезен член на обществото. 
Ювенсио Бланко посочва „Системното изу-
чаване на шахмат съответства на основната 
цел на училището- да развива мисленето, да 
обучава на ценности и да води към доб-
родетелни навици и модели на поведение”.  

 

 
 

Шахматът упражнява личните качест-
ва на индивида и спомага за преодоляване 
на групови и поведенчески проблеми. 
Развива себедисциплината и концен-
трацията. Тази игра е алтернатива и 
контрапункт на повечето компютърни игри, 
изпълнени с агресия, насилие и примити-
визъм. 

Шахматът стимулира познавателните 
умения, интелигентността, паметта и логи-
ческото мислене. 

Шахматът е инструмент за учене!  
 

Клуб „Бърза помощ в училище” с 
р-л Маринела Петрова Госпожа Маринела 
Петрова – учител по биология и химия, е 
ръководител на два клуба по проект УСПЕХ. 
Те са свързани с подобряване на  здравните 
навици и  сексуална култура на учениците, 

както и с придобиването на знания и умения 
за оказване на първа медицинска помощ. 

 

 
 

В клуб ”Сексуално и репродук-
тивно здраве”  участват 9 ученици от VII 
клас. Те придобиват знания от областта на 
сексуалното здраве, запознават се с 
начините за водене на безопасен полов 
живот и разглеждат проблеми, свързани с 
репродуцирането.    

Клуб „Бърза помощ в училище” 
включва 15 ученици от X клас. Те усвояват 
практически умения за оказване на първа 
долекарска помощ при повърхностни 
наранявания, изгаряне и порязване. По този 
начин те могат да бъдат полезни както на 
съучениците си, така и на пострадали хора 
извън училище.   

 

 
 

На 7 януари 2012 г. по време на 
представителна изява на клуб „Сексуално и 
репродуктивно здраве” беше поканен д-р 
Романов от Център за семейно планиране- 
гр. Плевен. По време на срещата бяха 
обсъдени актуални въпроси и проблеми, 
свързани със половото общуване в 
тинейджърска възраст, както важни въпроси 
за опасностите и болестите, предавани по 
полов път. 

Учениците посетиха и инвитро център 
„КИРМ” - гр. Плевен, където специалистите 
изнесоха презентация по темата, на 7 
януари 2013 г. Те се палучиха полезна 
информация и съвети, свързани с тяхнятя 
лична сексуална култура. 



 

 

ЖИВОТЪТ НА ПЕЙО ЯВОРОВ СЕ 
ОГЛЕЖДА „В ПОЛИТЕ НА ВИТОША"  
 

След смъртта на Мина Тодорова в 
Париж през 1910 г. Яворов, по това време 
също в Париж, започва трескаво да 
нахвърля свой „Философско-поетически 
дневник". „Работейки го - споделя поетът 
пред Михаил Арнаудов - аз исках да изживея 
с него своята криза: като пишеш за болката 
си, сякаш се освобождаваш от нея." И пак 
тогава авторът започва да пише своята 
първа драма (която сам той нарича 
„трагедия") - „В полите на Витоша”. Първа и  
редакция е готова за около месец и 
половина. Драмата излиза от печат през 
1911 г. и веднага е поставена на сцената на 
Народния театър.  

 

 
 

Художник: Апостол Савов 
ученик 9а клас 

Сюжетът на „В полите на Витоша" 
веднага е разчетен от тогавашната публика 
и критика като изцяло автобиографичен. 
Христофоров и Мила, Яворов и Мина, са 
влюбени, чувството им е дълготрайно, 
изразява се чрез многобройни тайни писма, 
но семейството на Мила, семейството на 
Петко Тодоров, се противопоставя на брака 
им, Героинята намира своята тъжна 
кончина-  попада под колелата на трамвая, а 
Христофоров се застрелва край леглото на 
умиращата девойка. Яворов излива душата 
си : „Трябваше да убия Христофоров, за да 
не убия себе си". По-късно самоубийството 
на героя ще се възприеме от 
съвременниците като „предчувствие" за 
самоубийството на Яворов след смъртта на 
Лора. И така, автобиографизмът „излиза на 
сцена" в буквалния смисъл на думата. В 
онези десетилетия това е част от 
„публичното битие на литературната 

личност", но то не се приема с еднаква 
оценка нито от публиката, нито от критиката. 

Любопитно е, че в сюжета на драмата 
Христофоров не е поет като своя прототип 
Яворов - той е политик, участник в 
парламентарни избори, народен трибун, 
адвокат, редактор на вестник. (В тази 
биография на героя стоят черти от 
народническите и социалистическите 
увлечения на ранния Яворов, но също така, 
както точно отбелязва И. Пелева, и черти от 
биографията на Алеко Константинов.) Много 
интересен е и „диалогът" между две драми - 
в същата 1911 г., когато се играе „В полите 
на Витоша”, на сцена е и драмата на Петко 
Тодоров „Змейова сватба" с ясно 
биографично посвещение: „на паметта на 
сестра ми Минка". Ако Христофоров е по-
скоро общественик и политик, то чрез образа 
на фолклорно-мистичния змей от „Змейова 
сватба" Петко Тодоров загатва тъкмо за 
„демоничното", „нощното" и „самотното" в 
лирическия образ на късния Яворов. 
Макар че не е поет, Христофоров говори 
твърде „лирически" и изобщо целият текст 
на драмата може да се чете като голям 
„автоцитат" на Яворовата поезия и на 
неговия „Философско-поетически дневник". 

За този подчертан лиризъм говори и 
образа на Мила Драгоданова (в бяло 
облекло, права...)". Още преди героинята да 
заговори, читателят разпознава Яворовото 
стихотворение „Ще бъдеш в бяло". Мила 
носи на ръката си пръстен с опал, подарен й 
от Христофоров. 

Макар главните герои на Яворов - 
Христофоров и Мила - често да са били 
обвинявани в прекалена сантименталност, 
словоизлиятелност, обърканост, то в 
драмата съществуват и други герои. 
Вероятно неслучайно авторът възлага на 
французойката Амели, съпруга на достойния 
политик Марко Петрович, да произнесе в 
пето действие онези думи, от които Яворов е 
изтеглил и заглавието на своето 
произведение: „Кой знае... как стават всички 
тия неща тук. Аз съм чужденка, но живея тъй 
дълго в България, че не се чувствам вече 
чужда... В тая страна има много слънце, но 
има и някаква тъмнина, която се разсипва 
като черен прах дори в сиянието на самата 
природа.., Не че другаде не стават страшни 
работи: напротив, биват и много по-страшни! 
Но там няма - както тук - онова, което 
изтръгва от нас пред една трагедия не сълзи 
на човешко състрадание, а вик на ужас... 
Дори и когато убиват, там хората убиват 
сякаш с игла от злато, а не с дърварска 
секира, както тук - в полите на Витоша." 



 

 

 
 

На 15 ноември 2012 футболният отбор на 
училището изигра важна среща с отбора 
на ОУ "Петър Берон". Отборът на Яворов 
приключи срещата с категорична победа в 
резултата 5:2 Специално за вас взехме 
интервю от героите на деня. Срещнахме 
се с нападателя на отбора Атанас Ата-
насов от  6а клас и с Диян Таблов от  5а -  
дясно крило в отбора. Ето какво споделиха: 

 

Яворов Лист (ЯЛ): Труден ли беше мача? 
Атанас Атанасов (АА): Първото полу-

време беше доста напрегнато, защото 
"Берон" откри резултата с два гола и с този 
пасив завърши първото полувреме. Второто 
полувреме ни потръгна и не само, че 
изравнихме резултата, а вкарахме и три 
гола. В крайна сметка мача завърши 5:2 за 
Яворов. 
ЯЛ: Кои са гол майсторите? 
АА: Стефчо Начев от 6а клас вкара четири 
гола, а аз един. 
ЯЛ: Предстоят ли ви още срещи и с кои 
училища? 
АА: Да с ГПЧЕ, а след това ще видим какво 
ще се случи. 
ЯЛ: Имате ли някакъв талисман или вещ 
която ви носи късмет? 
АА: Да, капитанската лента, която е много 
скъпа за целия ни отбор. 
ЯЛ: Сладък ли е вкусът на победата? 
АА: Да. Победата е сладка, когато играта е 
честна и двата отбора са доволни от 
показаното. Естествено е загубилия да не се 
чувства приятно, но така е в спорта. 
ЯЛ: На кого ще благодарите? 
АА: Първо на нашия треньор г-н Христо 
Петров за подготовката и напътствията, на 
ръководството на училището и на целия 
отбор за чудесната  игра. 
ЯЛ: Какви качества притежава победителя? 

Диян Таблов (ДТ): Търпение, талант и 
желание за игра. 
ЯЛ: Честен ли беше мача според вас? 
ДТ: Да, беше честен. 

ЯЛ: Трудна ли беше победата? 
ДТ: Да, защото в първото полувреме 
противниковия отбор водеше с два гола. 
ЯЛ: Каква поука си взехте за следващата 
среща?  
ДТ: Да не подценяваме противника и да 
познаваме играта му. 
ЯЛ: На кого разчиташе отбора? 
ДТ: Всеки е важна част от екипа и всички 
трябва да играят добре. 
 

Срещнахме се и с треньора на отборът 
ни г-н Христо Петров след втория ни мач с 
ГПЧЕ - Плевен. 
ЯЛ: Кои ви бяха гол майсторите? 
ХП: Стефчо Начев от 6а клас и Диян Таблов 
от 5а клас. 
ЯЛ: Разкажете ни повече за вашия отбор. 
ХП: Първото полувреме играха много отпус-
нато, а второто изключително добре. 
ЯЛ: Защо според вас футболът е толкова 
харесвана от милиони хора игра? 
ХП: Защото се развива за целия свят. И 
защото е един от най-лесния и затова се 
събират много хора. 
ЯЛ: Какви са били тийнейджърските ви 
години? 
ХП: Бях спортна натура. 
ЯЛ: Труден ли беше мача? 
ХП: Не, но ние си го направихме. 
ЯЛ: На кого ще благодарите? 
ХП: На всички. 
ЯЛ: Каква поука взехте за следващият мач? 
ХП: Поуката е не толкова за мен колкото за 
целия отбор. 
 

 
 

Дамян Дамянов  
 

Какво ти липсва, за да си честит? 
Що още искаш, лакомнико смъртен? 
Тъй малко ти е нужно да си сит - 
отвънка - залък хляб, мечта - отвътре! 
И нищо друго. Другото е смърт, 
лъжовна лакомия, празна жажда. 
Мечтата да е мека, хлябът - твърд! 
Такива само ще ти се услаждат. 
Не искай нищо повече! Помни: 
човекът е устроен толкоз жалко, 
че колкото и земни благини 
да има, вечно му изглеждат малко! 
Какво ти липсва още, братко, та 
се чувстваш все самотен и ограбен? 
Май всичко имаш. Само не мечта? 
Май си забравил сладостта на хляба, 
та за това те мъчат скръб и глад? 
Ако е тъй, знай - един е лекът: 
раздай се цял на този беден свят! 
Пак беден си стани! Че най-богат е 
в своето раздаване човекът!                     



 

 

 
 

 Звъни се във фирма, която се занимава с 
ремонт на компютри:  
- Принтерът ми почна да печата лошо!  
- Вероятно трябва да се почисти. Това 
струва 15 лева, но можете и вие да проче-
тете инструкцията и да го направите сам.  
Клиентът удивен от такава откровеност пита:  
- А Вашия шеф знае ли, че така му спъвате 
бизнеса?  
- Даже е негова идеята. Имаме много повече 
приходи, откакто оставяме клиентите в 
началото сами да отремонтират повредата. 
 

 Във влак пътували лисицата, вълкът и 
други горски животни. По едно време влиза 
зайчето с една бухалка и пита: 
- Има ли тарикати? 
Всички мълчат и зайчето казва: 
- Дайте тогава по 2 лв. 
След малко се връща пак и пита: 
- Има ли тарикати? 
Пак мълчание от всички. 
- Тогава дайте по 2 лв. 
Така няколко пъти, но на животните им 
писнало, и когато дошъл Зайо пак, вълкът 
станал и извикал: 
- Аз съм тарикат. 
Тогава зад заека се показала мечката и 
казала: 
- За тарикати по 4 лева! 
 

 На път за вкъщи пиян измислял какво да 
направи, за да не разбере жена му, че е пил. 
“Ще се прибера вкъщи и ще седна да чета” - 
накрая измислил той. „Жена ми ще види, че 
чета и ще си помисли, че съм трезвен”. Така 
и направил. След малко жена му влязла в 
кухнята и го попитала: 
- Какво правиш? 
- Чета - отговорил мъжът. 
- Идиот! - изкрещяла жената. - Веднага 
затворяй куфара и отивай да си лягаш! 
 

 Един кафяв кон влиза в страноприемница 
и казва на бармана: 
- Лягам да спя, сутринта ме събуди рано, че 
ме чака път през пустинята! 
   На сутринта бармана започнал да го буди, 
ама коня спи като пън и не помръдва.  
   Огледал се наоколо бармана, видял една 
кофа с бяла боя и я плиснал върху муцуната 
на коня. Събудил се коня, отръскал се и 
тръгнал на преход през пустинята. Стигнал 
до един оазис и се навел да пие вода от 
извора. Погледнал отражението си във 
водата и възкликнал : 
- Е гати тъпия барман, събудил е друг кон! 

    Ода за Windows- а 
 

Три дена храбро инсталирах 
Трих, слагах, регистрирах. 
Не тръгваш и не тръгваш сам, 
показваш само син екран. 
 

Първо ми съсипваш FAT, 
преминавам през Format, 
но не стига таз беля, 
нов дял трябва да ти заделя. 
 

Хоп, пак не се получи 
работата се закучи, 
драйвър някакъв незнаен, 
искаш в цикъл най-безкраен. 
 

С Wizardа отново споря, 
но не мога да го сборя. 
Нямам Plug And Play модем, 
разбери го бе кретен. 
 

Изнервям се, та чак треперя, 
CD-то искам да намеря, 
та да тръгнеш най подир, 
а не под DOS да пиша Dir. 
 

Уж тръгна, пуснах Service Pack, 
О, не - ще инсталирам пак. 
Най-после посред нощ, 
използвах софтуера лош. 
 

На сутринта от шлаката изрових, 
процесор спечен и пророних: 
Да бе мирно си седяло, 
не би от Setup-а умряло. 

 

  Пияница седи до локвата и я разбърква с 
клечка. До него кляка друг. 
- Какво правиш? 
- Гоня акулите. 
- К`ви акули, бе? Нема никви акули! 
- Е, как ще има, аз нали ги гоня! 
 

  Заледено езеро. Самотен рибар ловил 
риба от малка дупка. До него кучето му 
мързеливо гледало белите преспи. 
Изведнъж ледът на езерото се разчупил и 
оттам изплувала една крава. 
     Гледал рибаря кравата...  
     Гледала кравата рибаря... 
Изведнъж тя попитала: 
- Цигара имаш ли? 
- Ами, имам. – отговорил рибарят. 
- Я, дай да закурим! 
Дал и рибарят една цигари. Кравата пак 
рекла: 
- А огънче имаш ли? 
- Ами, имам. - Дал и рибарят  и огънче. 
Кравата си изпушила цигарата. Погледнали 
се пак, след което тя поклатила глава и 
казала: "Тя моята не е лесна, ама и твоята 
също не е". След това се потопила обратно 



 

 

в езерото. 
Рибарят смаяно гледал след нея. След това 
още по-смаяно погледнал кучето си, което 
отсякло: 
- К”во мЪ гледЪш? И аз съм изненадЪн! 
 

 
 

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

 

Когато мама е на работа, а татко не знае как 
се включва готварската печка, и мирисът от 
вкусните гозби на баба е само спомен, се 
налага да си помогнем сами.  
Да запретнем ръкави и да започваме:    
    

           ПАЛАЧИНКИ (без мляко) 
Необходими продукти: 

3 яйца; 1 ч. чаша газирана вода или лимо-
нада; 1 л. хладка вода; 300 гр. брашно с 
щипка сол в него; 

Начин на приготвяне: 
Разбиваме яйцата, след това прибавяме 
газираната вода, доливаме хладка вода и на 
части добавяме брашното като бъркаме 
непрекъснато, докато се получи гладка смес 
гъста като боза. 
Изпичаме ги на тефлонов тиган без мазнина. 
Обръщаме с дървена шпатула. 
Гарнираме с мед, топинг, течен шоколад, 
сирене и др. Ако искаме да направим много 
фини палачинки, предварително разбиваме 
белтъците на сняг. Палачинките могат да се 
направят и само с вода, тогава стават много 
леки, но не чак толкова вкусни. Ако са само с 
мляко, стават по-дебели и плътни. 
 

 
 

 

ТЕЛЕШКИ КЮФТЕНЦА В ДОМАТЕН СОС 
Необходими продукти: 

350 гр. телешка кайма или фино смляно 
телешко месо (може да се ползва свинско 
месо): 1 малко яйце; 3 големи глави кромид 
лук; 2-3 с.л. зехтин; 1 с.л. кафява захар; 300 
гр. нарязани домати от консерваq  сол; 
прясно смлян черен пипер; магданоз 

Начин на приготвяне: 
Нарежете лукът на полумесеци и  на слаб 
огън го задушете заедно със зехтина за 
около 10 минути или докато омекне. 
Добавете захарта и оставете  за още 3-4 мин 
на огъня, като бъркате непрекъснато. 
Изсипете лучената смес в огнеупорен съд  
и отгоре изсипете доматите. Подправете със 
сол и черен пипер на вкус. Включете 
фурната да загрява на 250С и през това 
време кипнете малко вода.  
От яйцето, каймата, малко сол и черен пипер 
замесете хомогенна смес. Направете топ-
чета, малко по-големи от орех и пускайте 
всяко едно във врящата вода за около 2-3 
минути. Целта е кюфтенцата да запазят 
целостта си. Готовите топчета наредете 
върху доматената смес и печете за около 25 
минути. Готовото ястие се подправя със 
ситно нарязан магданоз и се сервира топло. 
 

 
 

            БОБ  ЧОРБА 
Необходими продукти: 

1 ч. чаша зрял фасул; 1 морков; 1 пиперка; 
1 глава лук; подправки: сол, джоджен, чубри-
ца, червен пипер 

Начин на приготвяне: 
Изчистеният фасул се измива  и се слага да 
ври. Първата вода се излива. Налива се 
нова (или се накисва предната вечер в 
студена вода) с цел да се свари по-бързо. 
Към възврелия фасул се прибавят наряза-
ните на  ситно лук, морков и пиперка. Оставя 
се да ври до омекване. За доливане се 
използва вряла. Добавя се доматеното пюре 
и солта. Когато фасулът омекне, се прави 
запръжка: 2-3 супени лъжици олио или краве 
масло, 2 с. лъжици брашно, 1 ч. лъжица 
червен пипер. Запържва се до златисто и се 
прибавя бульон от фасула. 
 

 
 

Тези сладки изкушения  предложи 
специално за вестник „Яворов лист” госпожа 
Валентина Христова, ръководител на клуб 
„Гозбите на баба”  към проект УСПЕХ. 
Готвачите от пети и шести клас редовно 
дразниха  сетивата ни  с вкусни аромати.  



 

 

 
 

Лабиринт Помогнете на «Каеричок» да 
стигне до жълъдите 
 

 
 

 
 

 
 

1 – Родният град на Пейо Яворов 
2 – Стихотворение на поета Яворов 
3 – Литературен кръг към който принадлежи 
4 – Драматична творба на Яворов 
5 – Любимата жена на поета, чийто образ 
идеализира в поезията си 
6 – Стихосбирка на Яворов издадена 1907 г. 
7 – Професията на поета, която упражнява в 
периода 1893-1900 година 

При правилно решение на кръсто-
словицата, ще получите известно стихот-
ворение на Яворов от антологичната му 
книга „Подир сенките на облаците” – 1910 г.  

 

 
 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС 
 

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

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

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС 
 

     Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС  
Бал за класиране (максимален – 30) от:  

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

По учебен план се изучават всички предмети 
от общообразователна подготовка, позво-
ляваща кандидатстване във ВУЗ. Профи-
лираното обучение дава възможност да се 
придобият мениджърски умения за собстве-
на фирма и управление на компании. 
Класен р-л Стоян Стоянов 

 

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

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

 


