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Вестникът се издава от клуб „Млад журналист” 

Ако мислите за един ден напред – вземете си храна, ако мислите за една година 

напред - посадете дърво, ако мислите за сто години напред – образовайте децата 

си. 

                                                         Древна китайска пословица 
 

 

 

 

 

 

се пее в една песен и всички ученици и учители весело си я припяват. Изпращаме поредния 

випуск от училище и това събитие вълнува особено много седмокласниците, техните учители и 

родители.  

     Випуск 2012-2013г. си тръгва с успешно завършена учебна година. На Националното 

външно оценяване нашите ученици се подреждат на челните места с доказани знания и умения. 

                                   Сбогом, класни и контролни! 

                                   Сбогом, времена глаголни! 

                                    За игра и за отмора 

                                    чака ни засмян простора. 

     С тези думи беше открито тържеството за изпращане на нашите седмокласници. Те се 

подредиха на форума с класните си ръководителки, г-жа Марияна Иванова и г-жа Стефка 

Славова. На тържеството присъстваха съученици, учители и родители. 

 

7а клас с класен ръководител Марияна Иванова и техен учител по математика 
 



 

7б клас с класен ръководител Стефка Славова и техен учител по български език 

и литература 
 

   Водещите на тържеството, Екатерина и Кристина от 6б клас, обявиха смяната на знаменния 

състав, при което последва ритуала за предаване на знамето на новоизбраните знаменосци – 

Георги Киров от 5бклас, асистентки – Вилислава Илиева от 5в клас и Радина  Василева от 5б 

клас.  

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Директорът на училището, г-жа Величка 

Христова, поздрави завършващите 

седмокласници и техните учители.  

       „На вас, скъпи седмокласници, 

пожелавам да носите и пазите духа на 

вашия патрон, да бъдете добри българи, 

да разнасяте славата на любимото 

училище, да градите с отговорност и 

плам достойното бъдеще на родината 

ни!  

    Скъпи седмокласници ученическите 

години са най-ценни и повярвайте, 

винаги ще си спомняте за тях с 

умиление. Това е вашето време, не го 

пропилявайте! Пожелавам ви много 

бъдещи успехи, много здраве, сили и 

мъдрост, за да посрещате трудностите 

на времето и предизвикателствата на съвременния живот. И не забравяйте, че 



винаги сте добре дошли в ОУ”Елисавета Багряна”, че любимите ви учители ще 

ви посрещнат с добри думи и добър съвет. 

Честит празник и на добър час!” 

    „С любов и отговорност вие, скъпи колеги, пренасяте пламъка на знанието и 

продължавате да го пазите и предавате на поколенията. Бъдете живи и здрави, 

всеотдайни и вървете заедно с децата по пътя на мечтите, на изпитанията, на 

победите.” 
 

 

Един неразделен 
клас, 
с радостни песни и 
мечти 
дълго огласяше 
града 
след петия час. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Един необикновен клас. В него са събрани различни по цвят и 

аромат ученици. Тук са амбициозните и мислещи момчета и 

момичета – Божидар, Християн, Анатолий, Станимир, Веселина, 

Хюлия, Мария, Силви;  красивите и грациозни Никол и Ясмина;  

талантливите Симона, Ирена, Виктория; нестандартната Елена.  

В 7а клас има голяма и стабилна група момичета и момчета, на 

които може да се разчита винаги, които осигуряват 

спокойствието и успехите на класа. 

 В този клас има добри спортисти, които винаги побеждават в 

училищните игри, певци, художници и танцьори. 

За всички свои успехи и постижения, за доверието и подкрепата, 

7а клас благодари на своята енергична и очарователна класна 

ръководителка,  госпожа Иванова! 
 



 

Един неразделен клас 
С общи тревоги и мечти 
чертаеше своя път 
и вярвахме всички до един, 
че ни чакат само празници, 
че е щедро, безпределно 
времето пред нас. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

В 7б клас има 26 спокойни и уравновесени момичета и момчета. 

От два различни класа 7б се превърна в един клас, в който 

хармонират различията – от спокойните Константин, Джулиян, 

Боряна, Софи, Елфуда, до предизвикателните и емоционални 

Велина, Преслава, Емануил, Мартин.  

В този клас няма амбиции и шумни победи, но има взаимно 

уважение и винаги весело настроение.  

Майчински обгрижвани от класната си ръководителка, госпожа 

Славова, учениците  от 7б клас пораснаха и станаха по-силни и 

уверени в себе си, готови да поемат следващите 

предизвикателства и да ги преодолеят.  

Приемете тяхното уважение и признателност, госпожо Славова! 
 

 

     

Когато дойдохме тук на училище,    

за нас не започна веднага мъчилище. 

Отначало играхме много игрички. 

Трудно научихме да пишем срички. 

Учихме за риби, бозайници, птички. 

Звуков анализ, плюс или равно, 

учихме ние бавно, но славно. 

Или ни хвалеха, или наказваха, 

но преди всичко на нас ни показваха, 

че ние трябва най-вече да учим, 

за да успеем, за да сполучим. 

 



 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 
 

от името на седмокласниците прочете Боряна Генева  

     Днес е последният учебен ден за нас, седмокласниците, от випуск 2013г. 

Ден, изпълнен с много тържественост и болка, но най- вече с благодарност 

към нашите учители, към всички работещи в ХІІ ОУ „Елисавета Багряна”. 

    Нашите учители са като наши родители, защото седем години ние 

прекарвахме повече време в училище, отколкото в домовете си. Учителите 

бяха винаги с нас, когато имахме нужда от тях. Те бяха и майки, и бащи – 

нежни и строги, добри и вярващи в нас. От нашите учители ние получихме 

знания и житейски опит, които ни правят по-сигурни, по- уверени в  пътя, по 

който ще поемем. 

    Скъпи учители, приемете нашите искрени благодарности и сърдечна обич! 

Пожелаваме ви здраве и творческо вдъхновение, за да посрещнете 

предизвикателствата на идващото след нас поколение! Пожелаваме ви умни, 

отговорни ученици и най-вече усмивки на лицата ви. 

    Дълбок поклон пред вас, скъпи наши учители! 

    А на вас, по-малки наши съученици, пожелаваме да следвате добрите 

традиции в нашето родно училище, да пазите името му чисто, достойно и 

светло! 
                           

                                   

ОТГОВОР 
от името на малките ученици даде Георги Копринков  

от 5а клас 
 

 

Ние, идващите след вас, обещаваме да опазим и съхраним името и 

достойнството на училището и на учителите ни от 12 ОУ”Елисавета 

Багряна”. Да се гордеем, че сме възпитаници на това прекрасно училище! Да 

разнасяме името и славата му! Обещаваме! 

 

 
ÑÅÄÅÌ ÑÚÂÅÒÀ ÎÒ ÌÅÂËßÍÀ 
(ïåðñèéñêè ïîåò è ôèëîñîô) 

 Â ùåäðîñòòà è ïîìîùòà çà äðóãèòå áúäè êàòî ðåêà. 
Â ñúñòðàäàíèåòî è ìèëîñúðäèåòî áúäè êàòî ñëúíöå. 

                Â ïðèêðèâàíåòî íà ÷óæäèòå ãðåøêè áúäè êàòî íîù. 
                Êúì ãíåâà è ÿðîñòòà áúäè áåç÷óâñòâåí. 
                Â ñêðîìíîñòòà è ÷îâå÷íîñòòà áúäè êàòî çåìÿòà. 
                Â òîëåðàíòíîñòòà áúäè êàòî ìîðå. 
                Áúäè êàêúâòî ñè è êàêúâòî èñêàø äà èçãëåæäàø. 

 

 

 

 

 

 



 

СЪВЕТЪТ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ ПРИСЪЖДА НОМИНАЦИИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЛЕРАНТЕН УЧИТЕЛ              УЧИТЕЛ С МНЕНИЕ               ПОЛОЖИТЕЛНА ХИМИЧНА     

  за г-н Христо Дамянов               за Валентина Стоянова             РЕАКЦИЯ за Кирилка Кирова 

                                                                                                                                                 

                                                                                                      

ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕН        УЧИТЕЛ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ       СПОРТЕН ХЪС 

УЧИТЕЛ за Огнян Чобанов          за Стоянка Стаева                                 за Николай Колев 

     

ТРИ ГОДИНИ ТЪРПЕНИЕ за Марияна Иванова и                          ПРИЗ за КРЕАТИВНОСТ на  

                            Стефка Славова                  Маргарита Урумова                           

    

                                                                                        

  

                                                                           



 

 

Номинация Shift+Ctrl се присъжда на 
Елена Льолева 
Номинация за СРЪЧНИ РЪЦЕ  се 
присъжда на Лиляна Мурзова  
Номинация за НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС ЗА 
ПРОСПЕРИТЕТА НА УЧИЛИЩЕТО  се 
присъжда на Директора, Величка 
Христова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божидар Динев от 7а клас 
Веселина Колева  от 7а клас 
Мария Топалова от 7а клас 
Симона Тодорова от 7а клас 
Християн Дурев от 7а клас 
Хюлия Салиева от 7а клас 

Джулиян Железчев от 7б клас 
Константин Костадинов от 7б клас 

Боряна Генева от 7б клас 
                                             Софи Динева от 7б клас                                 

 
 Отлично представяне на състезание по професионална надпревара с участници 

Хюлия Салиева, Силви Кадийска, Елфуда Гюдюлова, Константин Костадинов и 

Анатолий Цветков 

 Халил Халилов от VІІ б клас в конкурса за детска рисунка „Как искам Европейският 

съюз да промени моят роден град” 

 Симона Тодорова VІІ а клас за участие в Национална изложба-конкурс за детска 

рисунка „Св.Трифон Зарезан”, гр. Сунгурларе 

 Георги Хаджистанев и Емануил Петров с ІІ място в областен кръг на Национална 

ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” 



 Божидар Динев, Християн Дурев, Георги Хаджистанев, Анатолий Цветков, 

Станислав Митков  в спортни победи по баскетбол и хандбал 

 Участие в международен проект „Коменски” за учене на английски език и посещение 

в Полша за Хюлия Салиева, Силви Кадийска, Елфуда Гюдюлова, Боряна Генева, 

Константин Костадинов и Анатолий Цветков и в Румъния за Веселина Колева и 

Мария Топалова. 

 

С много внимание и любов учениците от випуск 2012-2013г. подариха за 

спомен на своето училище две картини, нарисувани от техните съученици 

Симона Тодорова и Халил Халилов.  
 

                
 

АЗ СЪМ УЧИТЕЛ ( есе на Джон Шлатър) 

     В продължение на един ден се е налагало да бъда актьор, приятел, сестра и лекар, треньор, 

търсач на изгубени вещи, банкер, таксиметров шофьор, психолог, заместник-родител, продавач, 

политик и защитник на вярата. Аз съм парадокс. Аз говоря най-силно, когато слушам най-

внимателно. 

    Най-големият подарък за мен е благодарността на моите ученици. Материалното богатство 

не е моя цел, но аз съм търсач на съкровища на пълен работен ден, който проучва нови 

възможности, в които учениците му да използват своите таланти, и издирва таланти, които 

понякога лежат дълбоко заровени сред отломките на нечие саморазрушение. 

    Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят. На един лекар му е позволено да 

изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено да се погрижа животът 

да се ражда отново и отново всеки ден - с нови въпроси, идеи и приятелства. 

    Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува 

векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае 

вечно. 

   Аз съм воин. Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, 

невежеството и апатията. Но аз имам велики съюзници: Интелигентността, Любопитството, 

Родителската подкрепа, Индивидуалността, Творчеството, Вярата, Любовта и Смехът - всички 

се стичат под моите знамена и с тяхната подкрепа съм непобедим. 

   А на кого трябва да благодаря за този чудесен живот, който така щастливо ми е отреден, 

освен на обществото, на родителите. Защото вие сте ми оказали голямата чест да ми се 

доверите с великия си принос към вечността - вашите деца. 

   И така, аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско 

предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с 

бъдещето. 

   Аз съм учител... и всеки ден благодаря на Бога за това !” 

Редакционният екип поднася своите извинения за невъзможността да публикува снимките на 

всички споменати учители и ученици поради технически причини. 
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