
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКЕЛ 
Училищен вестник 

СОУ „Димитър Благоев“, гр. Провадия 1 Брой 4/2013 

г. 

201220133г  

Здравейте, приятели! 
И тази учебна година ще продължим издаването на нашия училищен вестник „Факел”. Ще се 
стараем винаги навреме и обективно да представяме интересните събития, случки, мероприятия, 
които са неизменна част от нашия живот. Ще обсъждаме с вас теми, които ви вълнуват, ще ви 
запознаваме с личното творчество на наши съученици, ще се забавляваме с ученически 
„умотворения”. Накратко казано ще се постараем четенето на вестника да не ви отекчава, а да 
удовлетворява вашите естетичекски търсения и да ви развлича. 
Ние, младите журналисти от СОУ „Д. Благоев” с желание и ентусиазъм ще правим всичко за вас.  
Ще влагаме много въображение и се надяваме, че вестникът ще ви хареса! 

Очакваме вашите оценки, мнения и идеи на адрес: fakel_sou@abv.bg 

Как учениците от СОУ ”Д. Благоев” отбелязаха Деня на Народните 
будители.                                                                                                  Стр. 2 

 
Разказите на трима наши съученици, участвали в Първия национален 

конкурс „Цончо Родев”.                                              Стр. 3 -7 

 

Иновационен лагер в СОУ „Димитър Благоев”              Стр. 8 и 9 

 

В рубриката „Събеседник по желание” ще разговаряме на 
тема: Моята любима музика                         Стр. 10 

 
Забавно междучасие.                                              Стр. 11 
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Първи национален конкурс „Цончо Родев” за разказ на 

историческа тема 

„ИЗПИТАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ” 

ЕДИН ГЕРОЙ НА ПРОВАДИЯ 
 

    Село Манастир се намира в пределите на Провадийска община. В годините преди 

Освобождението то  било населявано от  християни. Там в праведно  семейство се ражда и 

израства хубавица. Веднъж тя отишла на извора за вода. Там я вижда беят и остава пленен 

от красотата и. Пожелава я за жена и в резултат на това им се раждат двама синове-  

Осман и Нутфи. 

  С течение на времето Осман бей се превръща в заможен чифликчия. Той притежава и две 

от най-хубавите къщи в гр. Провадия. Отличава се сред съгражданите си с трудолюбие, 

отговорност и изградена ценностна система. Буден за времето си човек, който притежава 

прозорливост и чувство за дълг и чест. 

  През месец януари 1878г. победоносните руски войски наближават Провадия. Местните 

османски власти напускат града. Тогава населението избира десетчленна Временна 

управа, съставена от петима турци, четирима българи и един евреин. Неин председател 

става уважаваният от всички Осман бей. Мюсюлмани и християни подписват писмено 

споразумение, според което се задължават взаимно да опазват живота и имота си. На 

31.01.1878г. в Провадия пристига войска, която има за задача да подпали държавните 

складове с храни, за да не попаднат в ръцете на русите. Дни преди това този табор е 

подпалил и изклал неколкостотин християни в Търговище и Омуртаг. Той среща сериозна 

съпротива от провадийските първенци, начело с Осман бей. 

  На 03.02.1878г. руски части начело с генерал Манзей влизат в Провадия. В знак на 

подчинение Осман бей предава на генерала ключовете на държавните учреждения. 

Антипод на Осман бей е неговият брат-Нутфи бей. По време на Освободителната война 

той застава начело та банда дашибозуци, която обикаля Добруджа, граби и безчинства 

сред беззащитното  християнско население. Осман бей не успява да го вразуми и Нутфи 

бей е ненавиждан от всички. При идването на руските войски той забягва нанякъде със 

семейството си. 

   След Освобождението Осман бей  продължава да живее в Провадия, като се ползва от 

уважението на хората. Определен е за член на Окръжния управителен съвет, а 1881г. е 

избран за народен представител във Второто велико народно събрание. 

В знак на уважение и благодарност Провадийската община назовава една от градските 

улици на негово име. Едната от двете му къщи е обявена за паметник на културата. В тази 

къща под наем е живяло семейството на адвоката Христо Родев. Тук са родени и 

израстват почетните граждани на Провадия Йоланта и Цончо Родеви. 

И днес признателните провадийци продължават да казват добри думи за някогашния 

управител и спасител на града Осман бей. Той се ползва с висок авторитет и е символ на 

достойнство и човещина и за бъдещите поколения. 

  Всяко време си има своите герои, силни личности, които оставят ярки следи в паметта на 

времето. Личности, чиито имена се помнят,защото са останали записани в хронологията 

на историята. Такава личност е Осман бей-пример за безкористност и благородство. 

Всички ние можем да се поучим от неговия живот. 

  Макар да не е личност от величината на хан Аспарух, Христо Ботев, Левски и 

Караджата, Осман бей си е заслужил достойно място в историята на града ни. 

 
Кирил Христов – 11б 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОУ „Димитър Благоев“, гр. Провадия 4 Брой 4 / 2013 

г  

                                     ИЗПИТАНИЕ                                     

Жадни, затънали в прах дири, показват пътя   на войската. Черни орляци гарвани я 

следват.  Единият  лети ниско, сякаш готов да нападне. Лети ли, лети, ама не каца, тъй както 

птиците правят щом видят дърво или скала - само грачи грозно и следва войните. И аз като  

него самотен, но верен на Лахана, дето го викат ромеите.  Аз, чернооко двайсетгодишно 

момче с почерняла глава и ранен от сопата гръб Аз, бедното свинарче, дето с Ивайло 

пасяхме някога свинете в околностите на Овеч, сега го следвам с войската му към 

столицата.  

 Всичките сме тъй  преуморени и гладни като вълци. Пепелявият здрач се спуска 

бавно по склоновете и ни напомня да ходим да дирим зайци, че да има  какво да сложим в 

огъня. Ах, представям си я оная миризма на печено зайче. Едно време майка какъв заек 

готвеше, пръстите си да оближеш. Хабер си няма сега, че подир няколко дена ще се видим 

пак на оня свят. 

      Гоним си  ние зайците, потънали в примамливата прегръдка на тъмната нощ   и гледаме 

някакъв елен  из гъстите клони. Е, тука вече ни е на късмет. Единият опъна лъка и пусна 

стрелата по елена Той само трепна, подскочи, направи няколко крачки и падна. След малко 

месото му се печеше на огъня.Всички нетърпеливо чакат, с мъка потискат глада  си и 

оживено разговарят. 

  Аз си мълча. Единак си падам, не отричам. Ям, че пак скоро май няма да я имам тая 

възможност. Малко безвкусно ми се струва. Да имаше сега солчица и пиперче, ама пепел ми 

на устата - радвам се, че месо  има. Отпускам  въжето на потурите си - тоя елен здраво ме 

поду. Лягам на твърдата земя и заспивам - нали сили за утре ми трябват, че  път ни чака.  

    Все вървим и не знаем   къде отиваме. Мислим за битка, ама то ще се окаже, че от умора 

сме измрели всичките. Що татари избихме и колко наши на Долната земя отидоха, и колко 

ранени останаха. И мене раниха. На крака ми една дупка зее, че от време на време ме хваща, 

та понакуцвам. Но добре съм. То от толкоз не се умира. Първо душата ми трябва да сломят, 

пък тогава, ако щат на парчета да ме нарежат. 

    И вървим си тъй. Ту по драскащите тръни, ту по калната земя. И тъкмо си мисля за 

Константин Тих, дето толкоз храна и земи ни иззе, чувам силен бойния вик. Гледам- 

отсреща на хълма – хиляди силуети и се чудя пак ли на татари попаднахме.  

  Ще се бием, си викам, с тоя дето  ни е най-голям враг. Изрича  Ивайло тържественото 

слово и тръгваме всички на бой. Гледам аз напред. Е, много народ. Ние половината им 

нямаме, пък сме тръгнали родината да браним. Няма как - за битка сме тръгнали! Назад вече 

не може. Ще се мре, братя! 

   Вадим мечове. Бягаме до  скалите, а  цървулите изтрити от пътя дето бихме - сякаш на 

босо ходим. Горещият летен вятър развява  косите ни, умората изстисква пот по челата ти. 

Петдесет метра минахме, остават ни още двайсетина, ама да видим. Бог да ни пази! 

  След  тия двайсет метра вече усещам кръвта по себе си - пръска ме и ме облива. Гарванът 

още лети над нас.  

    Засега шестима убих, ама до кога ще ме държат силите, не знам. Не съм осакатявал 

досега, но ето на – окървавих меча си най-сетне. Честен с Бога и със себе си да бъда, краката 

ми от страх треперят. Не за смъртта, остави я нея. И да не е сега, все някога и аз ще умра. 

Ама за България се страхувам. Дали ще доживее до другия век, или ще остане тука дето 

труповете се свличат – на лешоядите за храна. И се бия аз със всичките си останали сили, и 

се мъча да не мисля за горките хора, дето убивам. Нали и те майчица си имат и някой на 

гроба им ще плаче. Ще скърби за тях и ще жадува да иде на оня свят, че да ги види пак.       



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИМАНА 

 
    Беше късна есен. Дните ставаха все по-къси и по-студени. Дъждът и вятърът напомняха за 

наближаващата зима. Вече месеци наред турските войска обсаждаше крепостта. Жителите 

на града имаха всичко необходимо за дълга отбрана-вода, зърно и вяра в Бог. Но надеждата 

за спасение огряваше душата им също като слънцето – все по-малко със всеки изминал ден.    

Градоначалникът обещаваше победа на своите хора, но и той не вярваше на думите си. 

  Крепостта се охраняваше строго и беше позволено само на кервана, пренасящ хляб да има 

достъп да нея. Никой от крепостта не слизаше в града, където беше оживено и опасно.      

Дъщерята на градоначалника често се изкушаваше и незабелязано се промъкваше в кервана.  

В града пристигаха чуждоземни търговци, които носеха със себе си интересни неща от 

далечни страни. За Димана оживения пазар беше мястото, където тя можеше поне за малко 

да се откъсне от ежедневието. Почти всеки ден тя нарушаваше заповедта на баща си  и 

пътуваше с кервана. Димана беше най-хубавото момиче в града. Овалното й бяло лице не 

беше загоряло като на другите момичета, русите й коси бяха с цвета на слънцето. Очите й 

бяха небесносини и дълбоки като реката, която преминаваше през града. Реката беше 

величествена и загадъчна за хората също като Димана. Нямаше човек, които да не се обърне 

след нея. Макар и обикновено облечена, тя излъчваше чар, който омайваше всички.     
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И децата им, че съм оставил без баща, и че сестрите за брат си ще милеят. Пък ми се въртят 

мисли в главата – няколко трупа що са за свободата на цяло Отечество? И за мене си се чудя 

дали ще доживея за потомство, че съм аз едничък на майка. Дали ще оставя на нея едно 

малко внуче, за да му пее, както на мене нявга е пяла. И после то на своите внуци, а те – на 

техните. Че и като досега да се пази България.   

    Е, така си мисля аз, ама не виждам, че живите  останаха малко. Оглеждам се и не 

разбирам. Гледам и Ивайло, дето едно време свинарче като мене е бил, ама се въздигна. 

Хвана той главата на войника през черните къдрици, а тялото му на метри остави. 

Константин ще да е. Тоя, за дето дойдохме, сега лежи осакатен на сухата земя, жадна за още  

свежата кръв на мъжете, поели на битка със смъртта.  

 –  Победихме, царю народни! Победихме! –  викам аз и му падам в краката. 

Другите и те като мене. На селянина се кланяме. Като Бог го гледаме, като спасител. 

    Гарванът на рамото му каца, сякаш с него говори. Гледам  как Ивайло вдига глава, 

потънала в кърви и крещи: 

  – За България, братя! 

   Този вик няма да забравя никога.  Още го чувам. Той ми спомня онова героично време, 

когато съдбата ни изправи пред най-голямото изпитание, наречено БЪЛГАРИЯ. 
 

 

 

Мария Бисерова – 10б, 
                                                                      получила награда за достойно представяне в конкурса 
 

 



 

   Димана беше свикнала с комплименти, любопитни погледи и въздишки. Тя не свеждаше 

глава никому и не удостояваше с поглед дори първенците на града. 

   Керванът пак пристигна и докато разтоварваха провизиите, Димана се промъкна. Денят 

беше необичайно топъл за края на октомври и тя реши да не пропуска тази възможност. По 

пътя към града тя забеляза, че броят на турската армия е нараснал.  Отдалече се виждаха 

кервани, които бяха натоварени с нещо. Тя предположи,, че това са оръжие и провизии за 

турците. Сърцето й се сви и осъзна колко тежко е положението. 

   Когато керванът пристигна, тя реши за момент да забрави мислите си и да се любува на 

оживения пазар. Слезе от колата, оправи си косата и с типичната си походка тръгна към 

търговеца, който носеше бижута. На пазара имаше много търговци, които предлагаха най-

различни неща красиви глинени съдове, медни съдове, коприна, памучни платове и други. 

Димана не обърна внимание на нищо и се отправи към бижутата. Започна да ги разглежда, 

но не видя този, който търсеше. Обърна се към търговеца: 

  – Нали каза, че ще донесеш пръстен със син камък? 

  – Да, донесох, но го продадох. Може би тези с зеления камък може да ти харесат. 

Димана се натъжи, защото много искаше пръстен с цвета на очите си. Реши да попита 

търговеца, кога отново ще дойде, но нямаше смисъл-зимата почти беше настъпила, а и без 

това турците можеха да превземат града. Тя се стресна от мислите си и тръгна към големия 

дъб. Това дърво беше мястото, където тя чакаше кервана да потегли отново към крепостта. 

Понякога се случваше да чака с часове и докато чакаше се заслушваше в някой разговор на 

непознати. Дори да не разбираше езика им, тя си представяше земите извън града. Тя 

обичаше да пътува, но тежкото време бяха направили това невъзможно. 

Димана отиде до дървото и се взря в ясното небе. Тя си мислеше за пръстена-дали беше 

толкова син, колкото небето, дали беше голям или малък. Зад хълма забеляза сенки и 

предположи, че са турците. Сърцето й отново се сви при мисълта за робство и мъчения. 

Образът на страданието бързо изникнаха с мислите й, макар само да го беше виждала по 

лицата на хората, защото тя не беше го изпитвала. Изведнъж нечий глас я стресна: 

  – Мога ли да попитам, хубава девойка като вас, защо стои тук сама? 

Димана се обърна и водя две черни очи, които се взираха в нея. За миг сърцето й сякаш спря 

да бие, а само туптеше глухо. Този непознат беше толкова красив и различен от другите. 

Очите му, лицето му, устните му говореха, че той е чужденец и друговерец. За Димана 

времето сякаш беше спряло и тя едва доловимо отговори: 

  – Днес времето е хубаво, а небето е толкова ясно. 

  – Да, скоро тъмни облаци ще го покрият и ще дойде зимата.-чужденецът се  взря за 

секунда в небето и отново погледна Димана. Срещна дълбоките й сини очи и блясъка, който 

излъчваха те. Подаде й нещо завито в бяла кърпичка: 

  – Ето ти нещо, което е синьо като небето, но не може да се сравни с твоите очи. 

Димана по време на разговора не смееше да го погледне в очите но сега отново срещна 

погледа му и протегна треперещата си ръка. Той я хвана и постави кърпичката в нея.  
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Димана се вълнуваше и чувстваше нещо, което беше непознато за нея. Щом развърза 

кърпичката видя мечтания и така жадувания пръстен. Той беше със син камък, който 

пречупваше светлината и отразяваше слънцето. Беше толкова радостна, но не знаеше коя е 

причината –  непознатия младеж или мечтания пръстен. 

  – Дълго се чудех, как да те заговоря и реших, че пръстена би бил добър повод да ми 

обърнеш внимание. 

  – Благодаря – каза Димана. Тя забеляза човека, който приготвяше мулетата за път- трябва 

да тръгвам. 

  – Утре ще дойдеш ли? – попита чужденецът.  

  – Не знам – Димана тръгна с бързи крачки към кервана и не смееше да се обърне. Когато 

пристигна в крепостта беше станало тъмно. Тя отиде в стаята си  и извади пръстена. Пред 

очите й изникна образът на тайнствения младеж. Димана знаеше, че той е друговерец, че 

повече не бива да го вижда. Ала неговите очи я бяха омагьосали и тя не можеше да си 

представи живота без него. Изпитваше нещо ново, непознато за самата нея. Страхуваше се 

от това, че не спира да мисли за него. 

  На другия ден Димана стана рано и отиде в черквата да моли за прошка. Осъзнаваше греха, 

който бе сторила, но сърцето й е слушаше съвестта й. След разкаянието пред Бог, тя реши, 

че повече няма да слиза е града. За нея дните станаха дълги и мъчителни, а в безсънните 

нощи тя мислеше за своя любим.Димана изгаряше от нетърпение да чуе гласа на своя 

любим. Когато гледаше към нощното небе, погледът й потъваше, както потъваше и в 

неговите очи. Нощта й напомняше за него, а денят я връщаше към реалността. 

  Настъпи поредната бездънна нощ. Силния вятър брулеше клоните на дърветата, но тя за 

миг не се поколеба да излезе навън. Търсеше с поглед Луната, която знаеше нейната тайна, 

но облаците я скриха от погледа й. Само една звезда светеше едва забележимо. Чу 

приближаващи стъпки и забърза към черквата, за да се скрие. Но някой препречи пътя й. 

Уплашена, тя не смееше да пристъпи крачка назад и неволно вдигна лице. Сърцето й се сви 

от страх, но в очите на непознатия тя припозна своя любим. Само след миг Димана осъзна 

всичко –  друговерецът бил облечен с дрехи на български войн. Очите й се напълниха със 

сълзи, сърцето й се сви от мъка, дъхът й секна. Тя изпусна пръстена, който държеше и 

побегна назад към Южната скала.За миг тя осъзна своята вина, своето предателство пред 

Бога и родината. Чувстваше се безпомощна и смазана от тежестта на вината си. На ръба на 

отвесната скала тя погледна с замъглени очи далечните хълмове на хоризонта и полетя 

надолу… 

   В този миг задуха силен вятър и огромни черни вълни се блъскаха по брега .Виковете от 

крепостта раздиряха  нощната тишина. Звездата над Овеч, която едва светеше, изчезна зад 

сянката на тъмните облаци, изпълнили небето. 

 

Шенай Тургаева –  11б 
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   За шеста поредна година  Фондация Джуниър Ачийвмънт 

България е домакин на Световната седмица по 

предприемачество. 

  Джуниър Ачийвмънт е най-старата и бързоразвиваща се 

организация с идеална цел, която работи в областта на 

икономическото образование. Фондацията има офиси и 

екипи в много страни от Европа, Северна Америка и 

Африка. 

  В рамките на Седмицата по предприемачество милиони 

млади хора по света вземат участие в инициативи, 

насърчаващи предприемаческото мислене и поведение, 

генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища на 

развитие. Целта на глобалната инициатива, в която през 

2012 година се включиха 131 държави и 7 500 000 души, е 

да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да 

се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл. 

   За втора поредна година в СОУ „Д. Благоев” Световната 

седмица по предприемачество се отбелязва с организиране 

на иновационен лагер за ученици от гимназиален етап и с 

открити уроци по предприемачество за ученици от начален 

и прогимназиален етап.    

  След най-високия  успех на Учебната компания с 

ръководител Пламена Стефанова - носител на първа 

награда на национален конкурс на Фондация Джуниър 

Ачийвмънт, СОУ „Д. Благоев” стана домакин на тридневен 

иновационен лагер с участието на учебни  компании от  

СОУ "Козма Тричков", гр.Враца с ръководител Румяна 

Витньова  и СОУ "Хр.Ботев", гр.Карнобат с ръководител 

Генка Иванова. 

   Иновационният лагер е нов образователен подход, 

разработен от Джуниър Ачийвмънт, който мотивира млади 

хора на възраст 15-19 години да бъдат изобретателни и да 

поемат рискове в интерактивна среда. 

     От 16 и 17.11.2013 г. учениците се обучаваха от Кирилка 

Ангелова – основател,треньор и обучител от фирма 

„Евенттийм”, гр. София.  

На 18.11. 2013 г. в 9.00 часа директорът на  СОУ „Д. 

Благоев” - г-н Й. Михалев обяви старта на иновационния 

лагер и пожела успех на участниците. За целта 

предварително бяха сформирани девет отбора с участници 

от трите учебни компании. Те не се познаваха помежду си, 

а задачата им беше в рамките на 5 часа да разискват 

конкретно бизнес предизвикателство и генерират идеи. 

   Презентирането на идеите  на отборите започна в 15.00 часа в 

зала 119 на Община Провадия  пред жури в състав: 

Йорданка Христова - старши експерт в РИО Варна, Георги 

Габровски - зам. кмет на Община Провадия, Кирилка 

Ангелова - треньор и обучител в "Eventteam", София, 

Николай Христов - директор на Исторически музей. 

    Въпреки ограниченото време за работа, младите 
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предприемачи представиха свежи, интересни и 

иновативни идеи за бизнес от български ресурси: 

ароматизиращи бижута с капсули парфюм от 

маслодайна роза, отглеждане на трюфели в 

Странджа, билкова възглавница,  електромобил и 

соларен автомобил, изграждане на етнокомплекси 

за развитие на туризма, производство на млечни 

продукти с мед и производство на облекло със 

соларни  мобилни устройства. 

    Докато журито определяше оспорваните 

награди, участниците в иновационния лагер бяха 

поздравени с песни и сценки от клуба за 

европейски  таланти при  СОУ "Д.Благоев". 

  За всички участници имаше награда от РИО 

Варна , награди от Община Провадия и СОУ 

"Д.Благоев". 

   В свободното си време учениците направиха 

туристическа обиколка на историческите и 

културни забележителности на града ни.   

Вечерите бяха изпълнени с танци и песни в 

уютната атмосфера на приятелството. 

   На раздяла всички си пожелаха нови срещи и 

нови предизвикателства. 
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„Събеседник по желание” – меломаните в нашето училище 

 
 Те бяха така любезни да отговорят на нашите въпроси: 

1. Споделяте ли твърдението, че: „Музиката изразява това, което не може да бъде 

изказано с думи, но и не може да остане неизречено”. 

2. Какъв стил музика предпочитате да слушате или изпълнявате?  

3. Опитва ли ли сте се да изразите вашите мисли и чувства чрез музика, защото някои 

хора твърдят, че музиката е езикът на душата? 

 4. Кой е Вашият любим музикален изпълнител и защо? 

 

Нина – 11б 
1. Принципно съм съгласна, да, но все пак зависи от стила. Не съм съгласна, ако иде реч за родната ни 

чалга, примерно. За мен тази „музика” трудно може да се нарече музика.  

2.  Предпочитам да слушам метъл, но тъй като той има много подстилове ще се наложи да уточня – 

предпочитам black, death, metalcore, gothic, alternative, industrial и симфоничен.  

3. Да, опитвала съм, но само пред хора, които считам, че ще разберат, а и които слушат музиката, която 

слушам и аз.  

4. Трудно е да избера любима група, като се има предвид, че слушам мнооого такива, но все пак ще 

посоча гръцката дует група Septic Flesh. Считам ги за любима своя група, тъй като при тях има 

разнообразие и развитие. Освен това в песните им често участва филхармоничeн оркестър, както и 

детски хор в припевните части. 

Симона –  10б 
1. Напълно.  

2. Всякакъв, стига на мен да ми харесва и да ми носи удоволствие. 

3. Разбира се, когато съм тъжна много песни могат да изразят всичко, което чувствам и изпитвам. Музиката 

вдъхва настроение. Всеки има нужда да се позабавлява понякога, а това може да стане когато си пуснеш 

примерно нашата любима песен. Когато съм тъжна или радостна обичам да пея, така изразявам себе си. 

4. Beyonce – защото е уникална певица, която пее уникално и може да се научи много от нея. Възхищавам 

се на таланта й. Иначе имам още много други любими изпълнители. Пример за това са: Rihanna, Jessie J, 

Мария Илиева, Лили Иванова, Нели Рангелова, Тони Димитрова… 

Лидия –  10б 
1. Да, споделям това твърдение. 

2. Нямам точно определен стил музика, която слушам, така че харесвам всякакъв стил музика, а това зависи 

от настроението, компанията, с която съм и обстановката. 

3. Да, опитвала съм. 

4. Нямам любим изпълнител, но съм привърженик на: Beyonce, Selena Gomez, Miley Cyrus, а от българските 

изпълните харесвам Невена Цонева, Силвия Кацарова и много други, а от българските групи – Сигнал, 

БТР. Във всички се вижда един огромен талант и са прекрасен пример за подръжание за тези, които искат 

да се занимават с музика и да се развиват в тази посока. 

Мелис – 10б 
1. Съгласна съм, с това твърдение, защото когато се чувствам зле, музиката е единственото нещо, което ме 

успокоява. Когато ничия дума не може да ме накара да се почувствам по-добре, музиката е там за мен. 

2. Слушам предимно рок и поп музика. 

3. Изразявала съм чувствата си чрез пеене, но никога не съм опитвала да пиша музика сама. 

4. Любимите ми музикални изпълнители са групата One Direction, защото тяхната музика ме прави 

щастлива и ме кара да забравя за околния свят за малко. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Учениците от СИП „Фотография” ни предоставиха снимки, отразяващи забавни 

моменти от нашия училищен живот.  

Ние ги побликуваме, а коментара оставяме на вас. 
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ВИЦОВЕ 

-Деца, какво е открил Архимед докато бил във 

ваната? - пита учителката по физика.  

- Ами, сапуна сигурно!  
 

Днес ще имаме контролно.  

- А калкулатори ще можели да ползваме?  

- Да.  

- А транспортири?  

- Също може...Така, пишете тема на контролното -

„История на България през 11 век”. 

-Номер 23 ако продължава да говори  ще получи първата 

цифра от номера си  


