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Много настроение и емоции създаде у учениците от седми клас празничното мероприятие на
13.11.2013 година по повод 74-годишнината от основаването на училище „Св.Климент Охридски”.
„Погледът на седмокласниците през обектива“ видя и засне портретни снимки, пейзажни снимки
на забележителности от централната част от гр. Ямбол и още много интересни моменти.
Учениците уловиха и пренесоха есенните багри в своите ексклузивни снимки, които са изложени
във фоайето на училището.
Организатори: учителите по Информационни технологии

ÑÚÑÒÀÂ ÍÀ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈß ÑÚÂÅÒ
ÇÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ 2013/ 2014 ÃÎÄÈÍÀ

Председател:
Заместник Председател:

Мария Иванова
Яница Вълева

- 11 „б” клас
- 11 „б” клас

Членове:
Ивет Вълкова - 9 „а” кл., Марияна Василева – 8 „в” кл., Габриела Симеонова -8 „а” кл., Дебора
Стоилова – 7 „г”кл., Юлджан Ахмедова – 5 „б” кл., Александра Йорданова - 5 „б” кл., Таня Събева - 5
„б”кл., Драгомир Георгиев – 5 „б” кл., Валентина Русева – 7 „а” кл., Йоанна Иванова - 7 „а” кл., Лора
Димитрова – 7 „а” кл., Стела Денова - 5 „в” кл., Михаела Георгиева – 5„в”кл., Галина Андонова - 5
„в” кл., Александрина Божилова – 8 „б”кл., Леонора Янкова - 9 „б” кл.,Христиана Томова - 6 „а”кл,
Маноела Иванова - 7 „д”кл., Венелин Шонг – 6 „г” кл, Десислава Пехливанова - 6 „г” кл, Цветана
Неделчева – 6 „г” кл, Пламена Колева – 7 „в”кл., Симона Христова - 7 „в” кл.,Ангелина Стоянова - 12
„а”кл., Женя Атанасова - 5 „ г” кл., Божидара Драгнева - 5 „г” кл.,Николай Колев - 9 „б” кл., Габриела
Стайкова - 9 „б” кл, Невена Георгиева - 7 „а”кл., Христиана Христова – 11 „а” кл., Десислава Стоянова – 6 „г” кл, Стефан Петков – 6 „а” кл, Люба Нанева – 6 „а” клас.

0. 50 ëåâà

Честит празник, верни читатели на вестник „Звън“!
Думите на Паисий Хилендарски „Ти,българино,знай своя род и език и се
учи на своя език!“,силни и въздействащи, са не по-малко актуални и днес,
три века след съдбовната за народностното осъзнаване „История славянобългарска“. В нашето съвремие, повече от всякога, тези думи, изпълнени с
дълбоко съдържание, са значими за българската просвета.
За своите 74 години живот училище „Св. Климент Охридски“ с възрожденски плам е създавало истински българи-патриоти. Млади хора-образовани, амбициозни, с неспокоен дух, търсещи своята професионална реализация. Наша
гордост във времето са видни художници, лекари, инженери, учители,чиито
творби и опит далеч надхвърлят границите на града и страната ни.
В навечерието на патронния ни празник -25.ХІ.-се замислям колко дълъг
път сме извървели с моите колеги и възпитаници. Минахме през сериозни
трудности- организационни, стопански, икономически, в едно ново време с
нови правила и изисквания. Но когато зад ръководителя стои сплотен и единен
колектив, с еднакви цели и отговорности, успехът е неминуем. Поздравявам
с настоящия празник всички учители от СОУ „Св. Климент Охридски“. Да
продължават все така всеотдайно да изпълняват своята свята мисия, да не
забравят,че събуждат за живот най-чистата детска душа, че са начало на
обновление, на просвещение, на съхранение на нацията.
Изминалата учебна 2012/2013 година бе изпълнена със силни емоции, с
отлични постижения на нашите възпитаници в областта на информационните технологии, спорта, изобразителното изкуство, музиката. Колко учебни
заведения могат да се похвалят, че имат ученици от VІІІ и Х клас приети във
ВУЗ? Това признание от авторитетни преподаватели говори за високата квалификация и богат педагогически опит на учителите от СОУ „Св. Климент
Охридски“.Техният професионализъм е гаранция за качествено съвременно
образование и развитие на желанията, потребностите и таланта на учениците
ни. Не по-малко добри са резултатите от НВО на седмокласниците, от матурите по български език и литература и другите предмети. Болшинството от
завършилите ХІІ клас са вече студенти в различни ВУЗ-ве. Гордост за нас са и
високите отличия от девет първи места,седем втори места и единадесет трети
места. Тези успехи мотивират нашите ученици за нови изяви и постижения
и утвърждават авторитета на СОУ „Св. Климент Охридски“ като училище
за млади дарования сред обществеността в град Ямбол.
За поредна трета година със засилен интерес близо 400 ученици се включиха отново в различни проекти по Европейската програма „Успех“. Желанието
за участие в разнообразните ИКД убеждава, че учениците ще формират у себе
си нови ценности, ще придобиват нови умения, ще бъдат далеч от пороците
на времето – агресия и наркотици.
По традиция СОУ „Св. Климент Охридски“ отбелязва патронния празник
с различни инициативи – литературни конкурси, викторини, състезания,
вечери на поезията и музиката. Богатата палитра от форми за изява показва
постоянството ни да разпалваме с онази безкористност и себеотдаване като
Климент Охридски, великият просветител и книжовник, искрата на знанието
и вярата в творческия потенциал на всеки ученик.
Уважаеми млади читатели,
Бъдете здрави, учете и се развивайте! Следвайте мечтите си, но не забравяйте и корените си. Нека на този свят ден, 25.ХІ., отдадем дължимата почит
на нашия патрон – Климент Охридски, който преди много години започна
да буди народа за словото българско. Неговият живот е сериозен пример за
подражание за нас и днес.
Честит празник и на вас, родители!
Пожелавам ви ползотворно сътрудничество и партньорство за развитие
интересите на вашите деца и нашите ученици, здраве, мъдрост и надежда!
Като отговор на призива на големия родолюбец Паисий Хилендарски бих
казал, че учащите и работещите в СОУ „Св. Климент Охридски“ почитаме
миналото си, живеем с изискванията на настоящето, но и уверено ще градим
бъдещето си.
Гено Стайков, Директор на СОУ „Свети Климент Охридски“, гр.Ямбол
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ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ
Æèâîòúò-ðàé èëè àä

Началото на живота е момент, наситен с емоции, смехът и
плачът на новорoдeното са най- удовлетворителните моменти
в света на едно семейство. Радостта, изписана в грейналите
им очи, е сякаш изрисувана с тънка четка на художник, а
усмивката на топлите им лица сияе по-силно и от слънцето
на синьото небе.
С началото на живота съдбата предначертава и пътя, който
трябва да изминем,дълъг или къс, щастлив или тъжен ,студен
или топъл.Съществуванието за всеки от нас е различно.През
погледа на много хора, това е света на нищетата ,бедността
и мизерията и поради тези причини за много от хората по
света животът е ад ,но част от човечеството живее и богато.
Парите и богатството са всичко, което имат ,и това ги прави
по- могъщи.Но тези книжни знаци не изграждат човекa ,а
напротив правят го по- алчен.Не всички люде ,които имат
власт, са коравосърдечни и безчувствени.Някои от тях използват своето богатство, за да вършат добрини ,но тези хора
са прекалено малко.
Много пъти съм си задавала въпроса къде са скрити радостта и приливът на щастието в живота. Дали след дъжда
от сълзи изгрява усмивката на лицето ни? Не зная, но в едно
съм сигурна-че хубавите моменти в живота са твърде малко.
Но въпреки това аз успявам да ги изживея пълноценно и с
нова сила продължавам напред. Дали можем да променим
своя живот?
Животът може да бъде променен ,ако силно пожелаем
това.Често в произведенията писателят споменава, ‘’че човек
кривва от пътеката, изпълнена с добри помисли към ближния’’ и тръгва през прохода на злите сили.
Трудно можем отново да проникнем в същността на живота, ако вървим към пропастта. Но ако в сърцето ни грейне
поне един мил спомен и отново поискаме да изправим глава,
да захвърлим зломислието и потърсим сред мрака светлия порив, животът би ни дал още един шанс, още една възможност
да поправим грешките, които сме допуснали, и да помолим
за прошка тези, които сме наранили.
Според мен животът на всеки един от нас е приказка,
приказка с неясен край.
Марияна Василева, 8 „в“ клас, с преподавател по
Български език и литература г-жа Светла Петрова

Çíàíèåòî å ñâåòëèíà

Мама казва, че светлината е съставена от различни цветове: червен, зелен, син, жълт,оранжев и виолетов . А поради
това, че знанието е светлина, ние в училище изучаваме различни предмети.
Червеният цвят например е Математиката. Учим се да
събираме, изваждаме, да умножаваме и делим.Решаваме
интересни и забавни задачи.
Зеленият цвят е Българският език.Съществителни, прилагателни, глаголи, подреждаме ги в изречения, учим се да
пишем правилно, без грешки.
Синият цвят е Литературата.Забавляваме се с приказни
герои като Алиса, Пипи Дългото чорапче, Карлсон, Ян Бибиян и други. Попиваме мъдростите от българските народни
приказки.
Жълтият цвят е Човекът и обществото.Там откриваме
тайните на нашето минало, историческите и природни забележителности, с които се гордее нашият народ.
Оранжевият цвят е Човекът и природата.Тук научаваме за
чудесата и вълшебствата на природата, докосваме се до разнообразието и богатството на растителния и животинския свят.
Виолетовият цвят е събрал в себе си красотата и въображението на изобразителното изкуство, сръчността на домашният
бит и техника, любимите ни песни по музика, забавните игри
по физкултура.
Когато съберем всички цветове заедно, получаваме
светлината, а когато съберем всички учебни предмети
заедно,получаваме знанието. Така светлината осветява пред
нас вратите на знанието!
Михаил Колев – 3 „в“ клас, с класен ръководител
г-жа Галя Шевкенова

Çíàíèåòî
Да ти кажа, приятелю мой,
в живота избора е само твой.
Знанието с пари не се купува,
да учиш и да знаеш много струва.
Богата и красива е душата,
щом учението и е храната.
Щастлив човек си ти сега.
Щом знаеш, че знанието е безценна светлина.
Пламена Колева- 7 „в“ клас, с преподавател по
Български език и литература г-жа Динка Маринова

Äúãàòà
Красива, разноцветнаСлед нея всичко светва.
Като ореол над нас блести
след буря, спряла да свисти.
Идва тя да ни покаже,
че след лошото и помен няма
даже.
Димана Димова – 7 „г” клас, с
преподавател по Български език и
литература г-жа Динка Маринова

Ìàìà
Мила моя мамо,
колко си добричка.
Много те обичам,
ти си ми едничка.
Много те обичам,
ти си ми едничка.
Много си красива,
много си добричка,
цветенце откъснах
с моята ръчичка.
Мила мамо,
искам да ти благодаря аз
за онзи незабравим час,
в който ми прочете приказки
с кроткия си глас.
Мила моя мамо,
благодаря ти аз!
Юлджан Ахмедова – 5 „б” клас,
с преподавател по Български език
и литература г-жа Мина Георгиева

Çíàíèåòî å ñâåòëèíà

Åñåí

Ìîÿòà ïúðâà ó÷èòåëêà

Чух една чудесна песен,
за една прекрасна есен.
Листата пожълтяват бавно,
всички ще се радват славно.
На училището тръгвам с песен,
през една прекрасна есен.
Влизаме с усмивки всички ученици и ученички.
Госпожата е мила и засмяна,
с букет и хубава премяна.
Тридесет усмивки лъчезарни
и шейсет очички благодарни
гледат с обич госпожата,
пишеща урока на дъската.
Маринела Новачева – 4 „в” клас,
с класен ръководител г-жа Диана
Драгнева

Çíàíèåòî å ñâåòëèíà
Да ти кажа, приятелю мой,
в живота избора е само твой,
Знанието с пари не се купува.
да учиш и да знаеш много струва.
Богата и красива е душата,
щом учението й е храната.
Щастлив човек си ти сега,щом
знаеш,
че знанието е безценна светлина.

на г-жа Силвия Николова

Вече съм в седми клас,
но помня първия учебен час.
С розова кордела във косите,
с много ужас във очите.
Плахо щом в стаята пристъпих,
мигом пак назад отстъпих.
Но ме хвана за ръката
госпожата - най-добрата.
Щом я аз видях
и веднага онемях.
В очите й кафеви – топлина,
вече знам: мога да се доверя.
Ден след ден тя бе винаги до мен.
С молив в ръка
ме насърчава да съм най-добра.
Разказите помня аз до днес
за великите царе
и за математиката – 2x2.
Тя показа ни света
и разказа ни за любовта.
Задружният ни клас
я обикна от първия час.
Госпожата и до днес се интересува от нас
с голям интерес.
Аз знам,че ни обича
и Силвия се тя нарича.
Винаги ще й благодаря
за грижовността и любовта.
И знам, че винаги
ще е до мене тя.

Таня Димитрова – 7”д” клас, с
Пламена Колева – 7„в” клас, с
преподавател по Български език и преподавател по Български език и
литература г-жа Динка Маринова литература г-жа Светла Петрова

Íàé-ëþáèìèÿò ñåçîí

В човешката природа е заложена жаждата за знание.
Всички сезони са красиви по свой начин.Пролетта
Знанието е светлина и сила, който го владее може да
с напъпилите дървета и красиви цветя.Есента със
управлява живота си, а и този на останалите.
своите златни листа.Зимата със снежните си картиДумата „просветление“ е стара като света. Още преди
ни.Но за мен лятото си остава най-любимият сезон.
40-50 хиляди години, когато първобитните хора живели
През лятото ходя и на море. Обожавам морето! То
по пещерите, откривайки вече огъня са си „светели“,
е толкова красиво със своите преливащи цветове и
за да видят какво се случва в жилището им. Ако се
бягащи вълни.Пясъкът блести като златен прашец.
върнем назад, още в зората на човешките цивилизации
Свързвам лятото с тази красота и може би затова е
ще установим, че и древните са имали огромна нужда
любимият ми сезон.
за знания. Наблюдавайки нощем обсипаното със звезди
Божидара Драгнева – 5 „г“ клас, с преподаванебе, те са правили сложни пресмятания и са построявали
тел по Български език и литература
своите величествени религиозни храмове подобно на
г-н Пламен Марчев
разположението на съзвездията. В Древен Египет, Елада, Америка плюс инки и маи са построили пирамиди,
които и до днес удивляват с точността на размерите си
и здравината на постройките. Надписите и рисунките
по стените на храмовете им са свидетелство за това, че
записвайки своите знания и наблюдения, са осигурили
безсмъртие на науката. Елините открили силата на Слънцето като оръжие. Неколцина юначни елински войни
Води Пламенчо козичка,
начело с Архимед успели да унищожат многобройната
а пък тя не е самичка.
римска армада. Ето как един гениален ум като Архимед
Тичат подир нея пет козлета,
успял със силата на знанието да срази могъщия враг.За
гонени от десет псета.
календара на маите, ние, живеещите в 21 век от новата
А след тях вдигат прах
ера, можем само смутено да поклатим глави пред гения,
сто овчици бели, с двойно
изчислил с такава точност движенията на звездите и съагнета заблели.
пътстващите ги природни явления за период от над 2000
Колко са животни кажи?
години. Познанията на древните египтяни по медицина,
Тревопасните сметни!
както и балсамирането на телата на починалите фараони,
поставят недостижими върхове пред съвременниците ни.
Отговори: ( Общо животните са 316
За съжаление някои от тези знания са били изгубени или
+ Пламенчо= 317
спотаени от древните.
( Тревопасните са 306)
Ние, живеещите в 21 век, в ерата на мобилните телефони, таблети, лаптопи, опирайки са на знанията на
Изготвил: Михаил Колев – 3 „ в”, с класен
нашите деди, водим ежедневно битка, опитвайки се да
ръководител г-жа Галя Шевкенова
достигнем до онова всеобхватно познание за макро и
микро вселената.Вярвам, че не след дълго ще успеем да
преминем необятни пространства, преодолявайки времеГлавен редактор: Динка Маринова, преподавател
то.Това може да стане единствено с „кораба“ на знанието.
До къде се простира знанието? Има ли то граници? по български език и литература в СОУ „Св. Климент
Отговорите на тези въпроси не зная. Но със сигурност Охридски“ Ямбол
мога да кажа, че то е слънчевият лъч, който прорязва непрогледната тъмнина. То е животворната топлина, която
разтапя ледовете на незнанието и пробужда за живот
любопитството и желанието да знаем, и да можем повече.
Роси Христу – 7 „б“ клас, с преподавател по Български език и литература г-жа Динка Маринова
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ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ
Äúãà
Нарисувах аз дъга
с моите боички,
за да я видят всички.
Синьо от морето,
взех бяло от снега,
зелено от полето,
и кафяво от пръстта.
Слънцето е спряло
до цветната дъга.
После под дъгата
нарисувах аз деца.
Стела Денова – 5 „в” клас, с
преподавател по Български език и
литература г-жа Мина Георгиева

Ó÷èëèùå
Обичам те, училище любимо,
с игри и песни си незабравимо.
Във тебе аз се връщам всеки ден
за знанието окрилен.
Когато вляза в класната ни стая,
поглеждам към дъската със омая
и тя говори със свой език
за мъдрост стара и за ум велик.
Обичам в тебе да рисувам,
да пея, скачам и танцувам.
Да смятам,да разказвам и дори
без мъка ставам, за да дойда от
зори.

Öåíàòà íà óñïåõà

Всеки от нас иска да успее в живота, но, за да направим това,
ние заплащаме с много неща.
Плащаме с времето си, понякога дори и с личното си щастие. Борим се,
жертваме се, полагаме много усилия, заставаме на кръстопът, изправяме
се пред много трудности, само и единствено да достигнем до нашия
успех. Плащаме висока цена, но всеки един избор, всяко едно решение,
всяка една трудност си заслужава.Заслужава си дори и само заради това
чувство , което изпитваме, когато разберем, че най- накрая сме успели.
Винаги съм знаела, че ако искам нещо силно и се боря за него,то
наистина ще се случи.Понякога съм застанала на кръстопът и само аз
мога да избера по кой път да продължа. Замислям се и се питам дали има
смисъл,дали си струва да се боря за нещо, което не знам, дали изобщо
ще се случи.
Точно в този момент си казвам,че не мога просто да се откажа, да се
предам само защото е трудно. Ако сега оставя всичко и спра до тук само
защото по-късно ще става все по-трудно и по-сложно, то никога няма да
разбера какво е да успееш.
Сякаш успехът се намира на най-горното стъпало на стълбата, по която се качвам и на всяко едно от тях има различни трудности,през които
трябва да премина,за да стигна до върха.Качвайки се по-нагоре и понагоре,разбирам,че шансът да се върна и започна всичко отначало става
все по-малък и по-малък. Продължавайки нагоре, не разбирам какво
давам,за да постигна целта си, а тя е да успея.След всяко следващо стъпало
си казвам, че съм по-близо до успеха си и че трябва да положа още малко
усилия и ще съм там горе – вече успяла.
Заставайки най-отгоре разбирам, че всичко си е заслужавало дори и
само заради това чувство,което изпитвам в такъв момент.Чувство, което
не може да се опише.Чувството на радост,на щастие, сякаш всеки момент
ще полетя. С всичко това доказвам на себе си, че аз мога с постоянство,
желание и търпение да постигна всичко……
Анелия Петрова – 10 ”б” клас, с преподавател по Български език
и литература г-жа Светла Петрова

Ó÷èòåëêè
Учителките ни са най-добри,
защото ни даряват светлини.
Те очите озаряват
със знания и мъдрост ни даряват.

С приятели, учители и песни
Учим,пишем най-четливо,
минават тука дните ми чудесни.
госпожите проверяват работИ черпя знания от опита ти стар, ливо.
защото ти си моят най-добър
С червено грешките поправят,
другар.
после и оценки ни поставят.
Росица Канева - 7 „а” клас, с
преподавател по Български език и
литература г-жа Динка Маринова

Ïðèðîäà
Хей, природата обича
цветовете на дъгата!
Постоянно да я кичат,
да я стопля светлината.
Дъждовете я поливат
да пораснат тез тревички,
дето с обич я заливат
и при Слънце, и при звездички.

Åñåí
Есен топла е дошла.
тръгват птици на ята.
Горската дъбрава зашумя,
падат жълтите листа.
В тази пъстрота
всяка живинка
трупа свойта зимнина.
труди се през есента.

Редовно те тетрадките ни дават
все едно подарък подаряват.
Родителите ахват възхитени
и с целувки сме възнаградени.

А децата с весел шум
пак поемат по училищния друм.
Есен пъстра е дошла!
рисувайте вий деца!

Пламена Колева - 7 „в” клас,с
преподавател по Български език и
литература г-жа Динка Маринова

Милен Йовчев –4 „в” клас, с
класен ръководител
г-жа Диана Драгнева

Åñåí
Ó÷åíèåòî

Учението е добър спътник на
Галина Андонова - 5 „в” клас, с детето,
нужно е колкото спането.
преподавател по Български език и
Трябва да си умен.
литература г-жа Мина Георгиева
Учи, не бъди неразумен!
Придобивай нови знания ти,
дете,
Åñåí
трябва ученето да те влече.
Ще ти бъде полезно-това го
Есен топла е дошла.
знай,
Тръгват птици на ята.
в училище ти бъди най, най.
Горската дъбрава зашумя,
Уроците са лесни- само ги помпадат жълтите листа.
ни!В тази пъстрота всяка живинка
това от мен го запомни.
трупа свойта зимнина
Учебниците не загърбвай,
труди се през есента.
знанията си напред издърпвай.
А децата с весел шум
И когато имаш двойка, не плачи,
пак поемат па училищния друм.
че ще я поправиш ти кажи.
Есен пъстра е дошла!
Това стихотворение беше от
Радвайте се вий, деца!
мен,
докато го писах бях задълбочен.
Милен Йовчев – 4 „в“ клас, с
Йордан Монев – 7 „в“ клас, с
класен ръководител преподавател по Български език и
г-жа Диана Драгнева литература г-жа Динка Маринова

Идва златна есен.
Вълнуваща е като песен.
Пристъпва бавно-бавно
следи след себе си оставя славно.
Навява ни тъга на всички –
изпраща мили пойни птички.
Като художник тя пътува и
приказни пейзажи образува.
Боядисва в жълто и червено,
килим постила мигновено.
Листата рони и ги гони.
Оставя сухи, голи клони.
Слънчо мил през облак гледа.
Иска му се да разгледа,
да стопли Врабчо и Писана,
но погледът му друг май стана.
Само Борът и Елата
застанали са горди и зелени.
Не подлежат на никакви промени
изглеждат весели, засмени.
А малкото поточе бистро
шуми,буботи чисто, чисто.
Шепти и пее:
„Идва есен, златна есен като
песен“.
Даниела Петрова – 4 „в“ клас,
с класен ръководител
г-жа Диана Драгнева

The Best Day of my Life

Every time I look at that photograph it brings back
good memories of the best day of my life.
It happened in the middle of February in a small town
in Italy, called Bassono del Grappa. It was the World
Championship Junior 2 Latin. For me, this was the most
important day of my life and I felt very excited, but at
the same time nervous about my presentation in this
important competition.
The lights were on and all the couples were on the
dance floor. My partner and I were ready to show the
best of our ability. I heard the first sounds of the song we
were dancing on. I could feel the music in my veins. I
didn’t know what will happen, but we let the music lead
us. While I was dancing all I could see and feel was the
music. Dancing makes me feel happy. I think that if you
are enjoying whatever you are doing it always shows up.
Fortunately, we have good scores and went on a semi
– final round. This was the best participation for Bulgaria
for the past seven years. I can’t find words to explain
what I felt at this moment. If I must be exact I realize
what happened a little bit later in the day. It was so nice
to hear the name of Bulgaria abroad and understand that
you are part of it. My parents, friends and dancers of our
dance club were so proud of my partner and me.
This was the best day of my life and it will stay in my
heart forever!
Николай Колев – 9 „б“ клас, с преподавател по
Английски език г-жа София Колева

Everyone wants to be
famous until they are

To be famous is not easy. Before the fame you have to
go the long way and work hard.
The first step to success is to be honest with yourself
.You should not forget who you are and
where you begin from..You should not give up when
you make mistakes and you should carry on
until you come to the top.
The key to success is to be ready from the start for
challenges. Follow your dreams and believe in
yourself. To be at the top is a choice, to stay at the top
is a decision.
To be or not to be – that is the question.
Mария Стоянова - 8 „б“ клас, с преподавател
по Английски език г-жа Радина Джойкева

Everyone wants to be
famous until they are

“Everyone wants to be famous until they are” .Yes! I
agree with this quote. We all live in a world where everyone
– young or old, wants to be famous. But I do not know
why? May be to live well but may be because they think
that it is easy to do it. Some of us want to become famous
because they will have glory, a lot of money, fans. Others
want it because they think that if you are famous and
successful you will have everything and if you are not ,
you will have nothing.
All these people are just people without imagination ,
they can’t even dream about a future career
For themselves , they do not know what the fame
requires but regardless of all that they want it.
Everyone wants to be famous but few of us know the
price of fame. A lot of people who have become famous
may be feel sorry about it.
I do not deny that fame has good sides ,too, but it can
give you more bad things than good ones.
Because life is a crazy rider and nothing is guaranteed.
Today you can be successful , tomorrow you can be nobody.
Money cannot buy happiness, love , friendship, the
things we really need and cherish.
I think that the greatest glory we can have is not fame
but never give up and stand up again after falling down.
Мадлен Минова- 8 „ б“ клас, с преподавател по
Английски език г-жа Радина Джойкева

Åñåí
Глъхнат вред полята,
хълмове, горички.
Няма ги да пеят
веселите птички.
Към предели южнинякъде далече –

зад морето бяло
отлетяха вече.
Капят и листата
от унили клони,
златокрила есен,
златни сълзи рони.

Филип Стоянов – 4 „в“ клас,
с класен ръководител г-жа Диана Драгнева

19 ноември 2013 г.

Òâîð÷åñòâî

HALLOWEEN!!!

Хелоуин е нов за България празник, но вече си
проправя път като традиционен ежегоден празник. На
този ден става особено популярно да се събират групи
младежи,които се преобличат в подходящи за случая
костюми,търсейки различно от познатите забавления.
Хелоун е празник, който се чества в нощта на 31.10.
срещу 1.11 най-вече в английскоговорещите страни Великобритания, Ирландия, Канада и САЩ. По традиция
на този празник е прието да се носят страшни костюми
и тиквени фенери, с които да се плашат сенките на починалите, които в тази нощ излизат на земята и търсят
живи тела, в които да се вселят. Колкото е по-страшен
костюмът, толкова по-лесно ще успеете да преживеете
тази нощ. Вечерта на Хелоун се обикалят съседите, които
трява да раздават бонбони и дребни сладки, ако не искат
да станат „жертва” на нечия шега. Популярната фраза,
с която децата чукат на вратата е „Trick or Treat”,което
буквално означава „Пакост или почерпка”.
Тиквеният фенер се нарича Светещият Джак ( Jack O – Lantern) и е кръстен на ирландски пияница, който
бил грешник и не можел да отиде в Рая. Заради сделка
с дявола, обаче, не можел да отиде и в ада, и затова обикалял с въглен в издълбана ряпа по света, в очакване на
Страшния съд. Когато празникът се пренесъл в Америка,
ряпата била заменена с тиква!

ÄÀ ÑÅ ÃÎÐÄÅÅÌ Ñ ÒßÕ
Жулиета Димитрова Димитрова – 8 „а“ клас – ІІро място на Държавно първенство по бокс за девойки
до 16 годишна възраст, гр.Кърджали.
Габриела Колева – 1 „г“ клас – ІІ-ро място на Държавно първенство по
скокове на батут- момичета до 8 години, м.
октомври 2013 година.

Бистра Атанасова- учител по Английски език в
СОУ „Свети Климент Охридски“ - Ямбол

Ìåòîäè÷åñêî îáåäèíåíèå ïî Áúëãàðñêè
åçèê è ëèòåðàòóðà

1.Литературен конкурс за написване на есе, стихотворение,
разказ и приказка на тема „Знанието е светлина“ в три възрастови групи ІІІ-ІV клас,V-VІІ клас,VІІІ – XІІ клас.
Краен срок за предаване на материалите: 13.11.2013 г.
Обявяване на призовите места и представяне на наградените
творби – 19.11.2013г., при представяне на алманаха „Сеячи на
светлина”.
2. Посещение на историческия музей в гр.Ямбол с ученици
от VІІ и VІІІ клас.
12.11.2013г.

Ìåòîäè÷åñêî îáåäèíåíèå ïî
÷óæäîåçèêîâî îáó÷åíèå

В ЧЕСТ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СОУ
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – 25 НОЕМВРИ
Дейности на училищно ниво:
1. В часовете на класа:
- на 12.11.2013г.проследяване историческото развитие на
училището от неговото създаване до наши дни.
- на 19.11.2013г. – лекция, посветена на живота и делото
на Св.Климент Охридски.
2. Представяне в Художествената галерия на гр. Ямбол
третата поредна книжка от алманаха „ Сеячи на светлина”
на литературен клуб „ Пегас”.
Дейности по Методически обединения:
І клас:
1.Рисунка върху асфалт на тема „Моето училище”. 19.11.2013 г.
ІІ клас:
1.Спортни – състезателни игри между класовете.
15.11.2013г.
2.Конкурс за най-добра рисунка „Моето училище”. 20.11.2013г
3. Запознаване на учениците с живота и дейността на Климент Охридски в часа на класа с използване на мултимедия.
19.11.2013г.
ІІІ клас:
1. Представяне на презентация на тема „Живот и дейност
на Климент Охридски” пред учениците на ІІІ –те класове.
18.11.2013г.
Представянето е в чест на 74-та годишнина от празника на
училището и има за цел да запознае вече порасналите ученици
от началните класове с подробности от живота и дейността
на Климент Охридски.
За изготвянето на самата презентация се включиха отделни
ученици, които предоставиха интересни материали, намерени
в Интернет.
За по-голяма емоционалност на събитието, в часовете по
Музика третокласниците разучиха химна на училището, който
ще изпълнят заедно.
ІV клас:
1.Спортен празник - щафетни игри и турнир по народна
топка между ІV –те класове. 12.11.2013г.
2. Рецитал посветен на народните будители. 19.11.2013 г.

1.ІІІ и ІV кл. – „Стани богат” – състезание 14.11.2013г.
2. V клас – Конкурс за написване на съчинение на тема „ My
school”.
20.11.2013 г.
3.VІ кл. – Конкурс за написване на съчинение на тема „The
school in my dreams”.
20.11.2013г.
4. VІІ кл.- Конкурс за написване на съчинение на тема „My
free time”.
21.11.2013 г.
5. VІІІ кл. – „Кой иска да стане милионер” – викторина.
19.11.2013 г.
6. ІX кл. – Конкурс за написване на есе на тема”My dream
school”.
19.11.2013г.
7.X „б”,XІ „а”,”б” – Конкурс за написване на есе на тема
„My school”.
19.11.2013г.
8.X „а”, XІ „а” и „б” – Конкурс за написване на есе на тема
„Мое свободное время”.
19.11.2013г.
9.X „ б”, XІ „а” клас – Конкурс за написване на съчинение
на тема „Ych und meine schule”.
20.11.2013г.

Ìåòîäè÷åñêî îáåäèíåíèå ïî Ìàòåìàòèêà,
Èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè è Èíôîðìàòèêà

1.„Погледът на седмокласника през обектива” – празнично
занятие по ИТ с ученици от 7 клас – от 12.30 – 13.30ч.
13.11.2013г.
2.”Математическа есен” –състезание по математика от 5 до
12 клас – 12.30 – 13.30 ч.
19.11.2013г.

Ìåòîäè÷åñêî îáåäèíåíèå „Ïðèðîäíè
íàóêè è åêîëîãèÿ”

Мирела Виткова – 5 „б“
клас – Държавно първенство по
скокове на батут – ІІІ-то място
– момичета – 9-10 години.
На провелия се в зала „Диана“ на 2 и 3 ноември
2013 година Международен турнир по спортни танци „Диана Къп“- кръг от световната ранг листа, с
организатори и домакини клуб „Тандем“ и треньори
Георги Найденов и Олга Седова, Момчил Емилов Василев ученик от 1
„б“ клас с класен
ръководител Красимира Калудова,
заедно с неговата
партньорка Биатрис, спечелиха
І-во място в турнир за начинаещи,
некартотекирани
двойки до 9 години.
В програмата на турнира
за първи път бе
включено открито
първенство по латиноамерикански
танци с участието
на над 200 танцувални двойки от
16 държави и 15 международни съдии. Най-малката
двойка на Тандем- Момчил и Биатрис изиграха своя
първи финал на Международно състезание и заеха
престижното V-то място.
Пожелаваме на Момчил и неговата партньорка още
по-високи успехи и покоряване на световни върхове.
Честито Мони, гордеем се с теб!

Ìåòîäè÷åñêî îáåäèíåíèå ïî ôèçè÷åñêî
âúçïèòàíèå è ñïîðò

1.Турнир по футбол:
- Сборен пункт на 7 а,7 в,7 г срещу сборен пункт на 7б,7 д
на 12.11.2013г. от 12.30ч.
1. Конкурс за презентация на тема „Природните забележи- клас –
- Сборен пункт на 10 клас срещу сборен отбор на 11-ти
телности”, посветен на празника на СОУ ”Св.Климент Охридкласна 14.11.2013г. от 12.30ч.
ски”.
20.11.2013 г.
2. Турнир по волейбол:
2.Беседа в часа на класа посветена на делото на Св.Климент
- Сборен пункт на 6-ти и 7 - ми клас срещу сборен отбор на
Охридски.
8-ми и 9-ти клас- момичета –
на 19.11.2013г. от 12.30ч.
- Сборен отбор на момчета – 8-10-ти клас срещу сборен
Ìåòîäè÷åñêî îáåäèíåíèå ïî
отбор на момичета – 10-12 клас
на 21.11.2013 г. от 12.30ч.

èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî

1.Откриване на изложба в училище. Подмяна на творбите
Ìåòîäè÷åñêî îáåäèíåíèå ïî ìóçèêà è
на учениците в коридора и поставяне на табла във фоаето с
õîðåîãðàôèÿ
подбрани рисунки на паралелките с разширено изучаване на
1.„Празнична фиеста” – музика, песни, танци- в малкия
изобразително изкуство и профилираните паралелки в горен
салон на СОУ”Св.Климент Охридски”- от 13.30ч. 22.11.2013 г.
курс.
14.11.2013г.

