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Скъпи ученици и колеги!
Честит 24-ти май – празник на словото, 
празник на българския дух!

Едва ли има друг празник в българския календар, който да ни е по-
вече близък и скъп. Той вълнува еднакво и първокласника, е белокосия 
пенсионер. Този ден има дълбоки корени в историята на народа ни, в 
личния живот на всеки от нас.Имената на двамата солунски братя Кирил 
и Методий вече толкова време не се изтриват от народната памет – ние 
ги изучаваме със свято благоговение и днес, във времето на далечни 
космически полети и точни електронни машини, когато е трудно да 
повярваш в съществуването на светци и божества. Защото тяхното дело, 
съхранено като икона през вековете, е просто и величаво, необходимо 
на славяните като вода и хляб, като въздух и светлина. Те изпълниха 
своя висок дълг пред жадния за своя писменост народ – сътвориха шепа 
букви и ги хвърлиха в дълбоката славянска нощ.

Денят на двамата солунски братя се празнува у нас официално от 
близо два века, но славянската книга е била за българина многовековна 
опора, всекидневен празник и подвиг.

Ако българският дух има своите високи върхове, то делото на Кирил 
и Методий е гордо начало на стръмния път. От това дело се ражда злат-
ното време на българската книжнина, появяват се „Шестодневът“, „За 
буквите“ и „Манасиевата хроника“ в тъмните дебри на петвековното иго, 
засияват думите на „История славяноболгарская“ и на Рибния буквар, 
бунтовните слова на „Хаджи Димитър“ и „Моята молитва“.

С тази азбука, прегърната и съхранена от българския народ, велики 
славянски писатели създават незабравими книги.  Буквите на Кирил 
и Методий се нижат под вдъхновените пера на Вазов и Пушкин, на 
Йовков и Толстой.

Днес наистина можем да кажем, че нашият малък, но духовно устой-
чив народ с право заявява себе си пред света, че не е стоял встрани от 
всечовешкия устрем за разгадаване на безкрайните небеса, към които 
първият български поет Константин Преславски отправи своята „Аз-
бучна молитва“. Живите семена на „Аз, Буки, Веди …“ непрекъснато 
раждат светлина и ново вдъхновение, защото са посети на здрава и 
благодатна почва.

  И затова, когато дойде 24-ти май, Денят на славянската писменост, 
на българската просвета и култура, най-българският от всички наши 
празници, ние издигаме високо образите на двамата солунски братя и с 
вълнение изписваме техните имена  - изписваме ги с букви, сътворени 
от самите тях и защитени от техните ученици: „Кирил и Методий!“

Млади читатели на вестник „Звън“,
Обичайте и пазете българското слово!
 Не допускайте съвременните технологии да „окалят“ родната ни 

реч!    Предавайте българския език в най-чистия му блясък!
  На всички ученици пожелавам здраве и любов към науката.След-

вайте напътствията на вашите учители, развивайте се и уверено вървете 
напред към бъдещи успехи!

Честит празник, уважаеми колеги!
Желая ви здраве и търпение. В годините на непрекъснати реформи 

българската общественост разчита на нас да образоваме и възпита-
ваме нашите деца в традиционните български ценности. Зная, че зад 
успехите на СОУ“Св.Климент Охридски“ стои висококвалифициран и 
мотивиран учителски колектив, отдаден на работата и призванието си. 
Бъдете винаги с апостолски дух! Изграждайте и съхранявайте българ-
ската духовност !

                                                             
Гено Стайков,      

                                                 Директор на СОУ „СВ.Климент 
Охридски“  

На 9 май 2014 година от 18.00 часа в хотел „Родина“, гр.София, господин Гено Стайков, директор на 
СОУ „Свети Климент Охридски“ получи най-високата награда  „Директор на годината“ на ХVІІ Нацио-
нален конкурс „Учител на годината“, която му бе връчена от Председателя на СБУ г-жа Янка Такева. 

ÏÎÂÎÄ ÇÀ ÃÎÐÄÎÑÒÏÎÂÎÄ ÇÀ ÃÎÐÄÎÑÒ
   За четвърта година в гр.Девин 

се проведе Национално състеза-
ние по Информационни техно-
логии и визуални изкуства „Аз 
мога, тук и сега“. В категория 
„Презентации“, нашата ученичка 
Златомира Колева от 11 „а“ клас, 
с преподавател главен учител 
г-жа Живка Димитрова сред 80 
участници се класира на призо-
вото 4-то място.

Пожелаваме и нови бъдещи 
успехи!

  Нашата голяма 
радост и гордост - 
това е Никол Деев-
ска, ученичка от

 ІV „а“ клас, с кла-
сен ръководител г-жа 
Златка Василева.Тя 
се класира на при-
зовото І-во място на 
областния кръг на 
олимпиадата „Знам 
и мога“. Желаем и 
бъдещи успехи!

Мартин Парушев, ученик от ІV „б“ клас, с кла-
сен ръководител г-н Митко Момчев, се представи 
отлично на областния кръг на олимпиадата „Знам 
и мога“.Той се класира на почетното ІІ-ро място.

ÍÌÔÊ "Îðôååâî èçâîð÷å"
На 21.03.2014г. в 

град  Стара  Загора 
се  проведе  НМФК 
"Орфеево изворче". 
Ученичките от СОУ 
„Свети Климент Ох-
ридски"- град Ямбол 
се представиха блес-
тящо.

Габриела Йорда-
нова Минева от 5 „г“ 
клас спечели Златна 
лира на Орфей във 
II-ра възрастова група.

Неделина Петро-
ва Илиева от 9 „б“ 
клас бе наградена 
с Бронзова лира на 
Орфей в III-та въз-
растова група.

Ръководители на 
момичетата са г-жа 
Веска Москова и г-н 
Йонко Койчев.Учас-
тието на Неделина 
Петрова не спира 
до тук.Тя получи 

поощрителна награда на ХХ НФК „Диньо Ма-
ринов“, гр.Варна.
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Главен редактор: Динка Маринова, преподавател 
по български език и литература в СОУ „Св. Климент 
Охридски“ Ямбол

Êàê äîêîñâàíåòî äî êðàñîòàòà íà 
ïðèðîäàòà ïðîìåíÿ ÷îâåêà?

Какво е докосването до природата? Глътка чист въз-
дух, снопче млада и зелена трева, шепа пръст – пълна 
с живот, чисто и синьо небе.

Изброените по-горе неща са свързани с чистотата и 
красотата на природата, която е вдъхновявала и продъл-
жава да вдъхновява млади и стари. Тя е спокоен пристан 
от сивотата и грозотата на ежедневието.

Живея в град, който е изпълнен със силен трафик, 
напрегнатост и мръсотия. Но има едно зелено кътче в 
него с красива и свежа природа. Макар и малко, то е 
посещавано от хора, радващи се на чистия и прохладен 
въздух. Това място е градският парк.

Разхождайки се по просторните алеи, наблюдавайки 
огромните вековни дървета, под които расте зелена и 
млада трева, изпъстрена с теменужки и маргаритки, аз 
се чувствам спокойна и се вдъхновявам за нови твор-
чески дела. Всичко там е толкова свежо, младо, чисто 
и невинно, че дори и най-лошият човек , докосвайки 
се до него, може да се прероди.

В градския парк – нашето райско кътче- всеки човек 
се изпълва с енергия и сила. Струва му се, че може да 
промени всичко, което не му харесва в заобикалящия 
го свят.

Природата е наш вдъхновител, добър лекар за на-
шите болести, пазител от тъмните ни страхове. Затова 
трябва да я запазим чиста и естествена, такава, каквато 
е недокосната от лоши и грабливи пръсти на недобро-
намерени хора.

Хора, пазете природата!
    

Росица Каменова Канева- VІІа клас, 
Г-жа Динка Маринова

В свободное время, че-
ловек должен чувствовать 
себя счастливым. Нет ни-
чего лучше, чем быть в 
окружении людей, кото-
рые уважают тебя, любят, 
оказывают тебе защиту 
и поддержку. Приятно 
провести время, чтобы 
избавиться от тех, кто тебя 
пытал.
Я люблю проводить 

свое свободное время с 
друзьями, ходить на про-
гулку среди природы и 
заниматься физическими 
упражнениями. 
Когда я с людьми, мне 

нравится чувствовать себя 

любимой. Таким образом, 
они показывают мне , что 
я не одна и я не забыта. 
Я рада, что у меня есть с 
кем-то делиться мнениями 
в это трудное время.
Когда мы вместе, мы 

поём, танцуем и т.д. Вре-
мя, проведенное с ними 
идет очень быстро. 
Отсутствие свободного 

времени для встреч с дру-
зьями является своего рода 
отсутствие жизни, нет 
ощущения, что тебя любят 
и ценят. Ведь именно  эта 
важно, чтобы мы чувство-
вали себя хорошо.
Моя другая любимая 

вещь, которую я люблю 
делать- это играть в во-
лейбол. Я участвую в во-
лейбольной команде го-
рода. Я хожу на стадион. 
Мы делаем различные 
упражнения. Участвуем 
в состезаниях в разных 
городах. На состезаниях 
очень интересно и весело. 
Играем с другими коман-
дами. Выигрывает тот, кто 
лучше играл. Я счастлива, 
потому что наша команда 
часто становится победи-
телем. 
Кроме спорта я люблю 

прогулки среди природы 
снова с друзьями и се-

мьей. Мы обычно идем 
на Бакаджик чтобы поды-
шать свежим воздухом, 
полюбоваться природой, 
чтобы сделать пикник. И 
конечно, не на последнем 
месте чтобы повеселиться. 
Время, проведенное с 

людьми, важно для тебя. 
Оно является самым цен-
ным. Моменты, проведен-
ные с ними я всегда буду 
помнить.   
Анелия Митова, 11 

„а'' клас,І-во място в 
конкурса:    

„Моето свободно вре-
ме“, с преподавател г-жа 
Стефка Дакова

Íåî÷àêâàíî ïðåâúïëàùåíèå
Един ден гледах филма „Червената шапчица” и извед-

нъж като с магия се озовах в ролята на бабата. Хубаво, че 
имаше огледало. Поогледах се в него и видях, че имам от-
пусната кожа, нося очила и половината ми зъби липсваха. 

По едно време се сетих, че вълкът ще ме изяде. За-
почнах да барикадирвам вратата и прозорците. Ама то 
с табуретки, столове, леглото, телевизора, с обувки и с 
много други вещи. Но тъй като не се споменава в приказ-
ката за заден вход, за всеки случай се погрижих и за него.  

По едно време вълкът изскочи.
- Ще те изям! - извика той.
Бях в кухнята, взех първия предмет, който ми попадна, 

и  ударих натрапника по главата. Стана ми малко смешно. 
Кога човек има възможност да види припаднал вълк с 
отпечатък от тиган на главата!

Мислех си да го хвърля на сметището, но и той все 
пак беше живо същество. Затова изкопах дълбока дупка 
колкото него в едно поле и го оставих в нея, а после го 
зарових жив. Според мен това беше по-добрият избор, 
защото няма да може да излезе.

Прибрах се вкъщи, подредих мебелите и след малко 
се появи Червената шапчица с кошничката.

-Бабо! – весело извика тя и ме прегърна.
Тъкмо щях да хапна от храната в кошницата, когато 

излязох от филма.
Беше ми много забавно и с удоволствие чакам пак да 

вляза в някой филм.        
                             
Галина Андонова,  5 „в” клас, с преподавател по 

Български език и литература г-жа Мина Георгиева

Ìàìà
Мамичко, за твоя ден
ти обичаш цветето да е от мен!
Мамичко, с две ръце
да прегръщам твоето добро сърце!
Мамичко, искам
да  почувстваш благодарното дете!

Магдалена Георгиева Димитрова -2 „г” клас
с класен ръководител г-жа Галина Митраджиева

Ãàòàíêà
Двор голям, широк,
пълен с детски глъч.
Всеки иска в него да играе
и сега познай – това е…….
                                /училище/

Кристияна Динкова Андонова  - 2 „г” клас
с кл.ръководител г-жа Галина Митраджиева

Áàáà Ìàðòà
Баба Марта иде,
води хубавица – 
Пролетта засмяна
с цветя и птички.
А пък ний -  децата – 
радостни,щастливи
чакаме с усмивки
пролетта красива.

Самира Станимирова Михайлова 
– 2 „г” клас

с класен ръководител 
г-жа Галина Митраджиева

Êîòå
Коте игриво,
къде си се скрило?
Търсих те тук и таме,
а ти – в бабиното мазе.
Играло си с това кълбе,
без да те хване  шубе,
че баба ще те измете.

Деница Красимирова Вълчева – 2 „г”клас, с класен 
ръководител г-жа Галина Митраджиева

„Çà òåá ëúæà, çà ìåíå èñòèíà”
В двора на дядовото лозе имаше стар кладенец, 

но вместо вода в него имаше стара стълба. Един ден 
реших да сляза по нея и що да видя – подземен свят. 
Странен, та странен. Но най-удивителното в него беше 
, че всички ходеха на ръце. Само най-богатите можеха 
да си позволят ръкавици. Сетих се,че вкъщи имам много 
ръкавички,оплетени ми от баба за забавните зимни игри.
Изтичах по стълбата нагоре и напълних цяла торба.Вър-
нах се и ги продадох.Станах един много богат човек в 
този свят наопаки.Но почна да ми домъчнява за дома и 
приятелите и реших да се  върна, но какво да видя…. От 
стълбата липсваха няколко части, може би защото беше 
стара или защото предния път бързах да продам ценния 
товар.Не знам.

В този свят наобратно всички жители имаха домашни 
любимци – охлюви.Познай  защо!  Ами защото да ходиш 
на ръце не е лесна работа и става бавно, а охлювът така 
или иначе си е бавно животинче. Издебнах всички да 
заспят и събрах празните им къщички. С много мъки 
успях да залепя стълбата и да се кача на горния свят. 
Но за съжаление като истински пазители охлювите ме 
усетиха. Тръгнали бяха към кладенеца, но аз бях по-бърз 
и успях да се измъкна.

     И така, ако някой ден видите голи охлюви, не им 
казвайте, че ме познавате, защото явно още търсят кра-
деца на техните къщички.

Рада Веселинова Николова – 3 „г” клас с класен 
ръководител г-жа Калинка Грудева

The Power of Knowledge
 The knowledge plays an important role in all spheres 

of human life and activity. It is a powerful factor which 
helps man to achieve success, power and position in life. 

There is no doubt that physical strength and money are 
instruments of power. A man who is physically strong or 
whose purse is full might feel powerful over the others. 
However I think that the power of knowledge is still 
greater.  Humans are thinking creatures. Knowledge di-
rects his actions and ability to fi nd the difference between 
right and wrong, good and bad. It helps him overcome his 
weaknesses and mistakes and face dangers and diffi culties 
with courage and confi dence. It gives him mental, moral 
and spiritual advancement. 

Long time ago the man lived in prehistoric times in 
caves. He was afraid of wild animals. Gradually, human 
society developed and man acquired knowledge. With its 
achievements he became civilized. Now knowledge has 
made him the ruler over Nature. He has used the force of 
nature to his needs. Nothing remains unknown to him. 

  The human has become a great scientist, a skillful 
artist, a mighty creator and a noble path fi nder of life. 
Advancement of civilization and culture would be impos-
sible without knowledge.

  The knowledge plays an important part in the progress 
of art, literature, science, philosophy and religion. There-
fore the knowledge is power. It has led man to progress.

Леонора Янкова – 9 „б “ клас, с преподавател 
по Английски език г-жа София Колева

Ìî¸ ñâîáîäíîå âðåìÿ
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ÕI-òè Íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà äåòñêà ÕI-òè Íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà äåòñêà 
ðèñóíêà „Ñâåòè Òðèôîí Çàðåçàí“ðèñóíêà „Ñâåòè Òðèôîí Çàðåçàí“
  На ХІ-ти Национален 

конкурс за детска рисунка 
„Свети Трифон Зарезан“, 
град Сунгурларе за поредна 
година нашите ученици се 
представиха отлично и зае-
ха следните призови места:

- І-ва възрастова група: 
І-во място и статуетка – Да-
мяна Димитрова ученичка 

от І „а“ клас, с преподава-
тел г-н Христо Крушков; 
І-во място и медал – Велин 
Димитров от ІV „а“ клас, 
с преподавател г-н Сашо 
Казанджиев; ІІ-ро място и 
медал – Петя Помакова от 
ІІІ „а“ клас, с преподавател 
г-н Христо Крушков.

- ІІ- ра възрастова група:  

І -во място и медал – Люба 
Нанева ученичка от   VІ„а“ 
клас, с преподавател г-н 
Христо Крушков; ІІ-ро мяс-
то и медал- Росица Канева 
ученичка от VІІ „а“ клас, с 
преподавател г-н Николай 
Ангелов; ІІ-ро място и ста-
туетка – Божидар Богдев 
ученик от VІІ „а“ клас, с 

преподавател г-н Христо 
Крушков.

- ІІІ-та възрастова група: 
І-во място и статуетка – 
Ангел Сидеров ученик от 
ХІ „а“ клас, с преподавател 
г-н Николай Ангелов; ІІ-ро 
място и статуетка-  Ивон 
Димитрова, с преподавател 
г-н Николай Ангелов.

ÕVII-òè Íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà âåñåëà 
äåòñêà ðèñóíêà „Ìàëêèòå íàøåíöè“

    Достойно бе и представянето на нашите ученици 
в ХVІІ Национален конкурс за весела детска рисунка 
„Малките нашенци“, град Казанлък.

Стефани Андонова се класира на І-во място,а Мариана 
Тенева на ІІІ-то място,с преподавател г-н Стоян Дичев.       

VII-ìè Íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà äåòñêà 
ðèñóíêà „Íàñëåäíèöè íà Äå÷êî Óçóíîâ“
Гюлтен Ригванова ученичка от V –ти клас спечели 

І-во място, във втора възрастова група на VІІ-ми 
Национален конкурс за детска рисунка „Наследници 
на Дечко Узунов“, град Казанлък, с преподавател 
г-н Стоян Дичев.

Ìå÷òèòå íà äåöàòà îò 2 „á” êëàñ
ñ êëàñåí ðúêîâîäèòåë ã-æà Èëèÿíà Áèâøåâà  

Ìîÿòà ìå÷òà
Всеки човек има някакви мечти,които иска да му се 

сбъднат. Но аз мисля, че най-важно е здравето.Затова 
мечтая да сме здрави – моето семейство,всичките ми 
близки и приятели. Искам да сме щастливи, за да се 
усмихваме по-често.Мечтая да има мир по цялата 
земя,за да няма разплакани деца.

 Огнян Цветанов

Мечтая всички хора по земята да са здрави, да 
изпълнят мечтите си и да бъдат по-добри. Да има по-
малко гладни, болни и бедни хора.

Велена Георгиева

Мечтая бедните да имат хляб, дрехи и вода. Да няма 
природни бедствия и злополука.

Никола Василев

Болните деца да оздравеят. Децата, които  нямат 
родители, да намерят своето семейство  и да заживеят 
щастливо.

Андрий Савчук

Да сме неразделни с моите приятели и да имаме 
много шестици. Да няма нещастни хора.

Дебора Денова

Мечтая всички деца да имат весели игри и забавле-
ния.Между хората да има мир и любов. По света да 
цари разбирателство и толерантност.

Дарина Овчарова

Ðàçêàç çà äîáðîòî
    Всяка събота пътувам на село с моето семейство.

Баба и дядо са възрастни и имат нужда от нашите грижи.
Тази седмица тате и дядо ще режат дърва за зимата.Ние 
с батко и мама ще им помагаме да ги наредим.С толкова 
много помощници ще  свършим бързо. Почти се справи-
хме с половината работа и решихме да отдъхнем.

Аз имам двама любимци, с които играя, малки пухкави 
котенца.Казват се Рижчо и Сивчо.Тези двама палавника 
са луди по игрите. Тичахме натам,тичахме насам, аз ги 
гоня, а те бягат и се крият. От много игра стана беда.Сивчо 
се скри между току-що подредените дърва. Започна да 
скимти и мърка.Явно се беше  заклещил и имаше нужда 
от помощ. Рижчо се доближи до него и се опита да му 
помогне.Какво можехме да направим,освен да започнем 
да прехвърляме дървата на друга купчина.

Горкото малко коте от невнимание се шмугна между 
дървата,но вината беше моя.Ако не бях го гонила, може 
би нямаше да се случи.Аз бях отговорна. Трябва да 
действам бързо,за да го спася. Извиках и батко на помощ. 
Преместихме дърветата и ето го Сивчо при мен. Двамата 
с Рижчо допряха главички и измъркаха доволно.

Бяхме изморени от двойната работа, но щастливи,че 
спасихме Сивчо.

Емилия Кушминцева – 2 „б” клас
с класен ръководител г-жа Илияна Бившева   

Ðàçêàç çà äîáðîòî
Един ден, когато се прибирах от училище, във входа 

на блока, в който живея, срещнах една възрастна съседка. 
Тя беше ходила на пазар и си беше купила ябълки. На 
нея й беше трудно да се изкачи до етажа, на който живее. 
Аз предложих да помогна, като занеса торбичката до 
вратата.Тя остана много доволна. Благодари ми, подаде 
една ябълка и ми пожела да бъда здрава, за да мога да 
помагам и на други хора, които имат нужда от това.

Александра Ганева – 2 „б” клас
с класен ръководител г-жа Илияна Бившева 

Ðàçêàç çà äîáðîòî
През лятото играем по цял ден навън. Бягаме, скачаме 

пред нашия блок. Във входа ни живеят две стари жени. 
Едната е баба Минка, а другата е моята баба.

Един дена баба Минка се зададе натоварена с много 
торби и едвам вървеше. Хукнахме с Веско да й помог-
нем. Аз взех торбите, помогнах й да се качи по стълбите. 
Веско държеше вратата на асансьора. Бяхме доволни от 
постъпката си. Баба Мина ни почерпи с вкусни вафли.

Станислав Христов – 2 „б” клас
с класен ръководител г-жа Илияна Бившева

Çàãóáåíèÿ êúñìåò
Имало едно време един богаташ на име Али. Колкото 

повече печелил от бизнеса си, ставал все по-алчен и 
по-алчен. Веднъж, когато възгордян вървял по улицата, 
блъснал една старица и тя паднала на земята. Помолила 
го за помощ, но той се направил, че не я вижда и отминал.

След месеци приходите от бизнеса му ставали по-
малко. Той се чудел защо фалира. Отишъл при гадателка, 
а тя му казала:

-Фалирането ти може да се предизвика от лоша по-
стъпка преди време.

Сетил се, че преди месеци блъснал жена, без да й 
помогне. Той я намерил, извинил й се и й благодарил, 
че го е накарала да стане по-добър човек.

Никол Деевска – 4 „а” клас
с класен ръководител г-жа Златка Василева

Òàëèñìàí 
îò Àôãàíèñòàí

Талисман си имам аз, 
нося си го час по час.
Здраве, щастие, покой
винаги ми носи той.

На врата съм го провесла.
Виж, герданче е това-
синьо камъче си има.
Казват в синьо  съм богиня.

Той специален е подарък от родината на татко. 
В Афганистан аз не съм била,
но усещам чудна сила
да пулсира в талисмана…
И оръжие ми е герданът,
щом контролно ме очаква все добра оценка имам.

Все се моля на гердана
и най-вече да съм с мама!
Зная, ще трудно да се разделя
със своя клас…,
ала Лондон ме зове!
Град на много цветове, пълен с хиляди култури,
сред които да съм аз.

Само леля е скептична в силата на талисмана.
Казва: „Шест за да получиш,
трябва да четеш за хана!
И усърдно да се учиш 
по математика, по литература,
че през май очаква те матура”.

  Деана Ник Сират – 4 „а” клас
с класен ръководител г-жа Златка Василева

Ñúâðåìåííèÿò Áàé Ãàíüî
Есе
Героят на Алеко Константинов – Бай Ганьо, същест-

вува и в наши дни. Преди всичко в образа му са вложени 
само отрицателни черти, недостатъци и пороци. Съвре-
менният Бай Ганьо обича парите и се стреми към тях. За 
него важните неща са да има солидна банкова сметка, да 
кара скъп джип и да говори, че прави нещо за родината 
си, а  всъщност само да извлича блага, смятайки се за ев-
ропеец. Проява на байганьовщина е и когато  учениците 
изхвърлят отпадъци под чиновете си, вместо в кошчето.

Алековият Бай Ганьо отива на опера с дисагите, а 
нашият съвременник се случва да яде в театъра.

Вниманието на съвременния Бай Ганьо е насочено 
към придобиване на власт и слава. Той не се притеснява  
от това да борави  с измама. Според Бай Ганьо всички 
методи са позволени за постигане на целта. Усмихвайки 
се лукаво, той „прецаква” хората около себе си. В същото 
време съвременният герой на Алеко Константинов се 
подмазва на онези, от които зависи. Той е пресметлив 
човек, който постоянно прави планове за своето „утре”. 
Героят предпочита да контролира своето бъдеще, без да 
се съобразява със заобикалящите го хора. Именно това 
му пречи да се радва на истинската същност на живота. 

Ако интелигенцията се събуди и повярва в себе си, ако 
изкореним злобата, и  завистта, ще изплуват качествата 
на българина. Но затова стойностните хора трябва да по-
вярват в себе си и да загърбят егоизма и предателството.

Дебора Стоилова – 7 „г”
 с преподавател по Български език и литература 

г-жа Динка Маринова

Ó÷èòåëþ, ïîêëîí!
Учителю, поклон! Ти си моята светлина. Ти си моето 

слънце. Без теб не мога да прогледна. Без теб аз не съм 
готова за света. Ти ми даваш знания. Ти ми даваш любов. 
Когато аз допускам грешки, ти проявяваш търпение и 
ме поправяш. Когато в първи клас гледах плахо, ти ми 
даваше увереност и ме прегърна в твоите ръце. Не искам 
да се разделям с теб! Не искам да ме оставяш в ръцете 
на друг учител! Учителю, поклон!

Никол Николаева Деевска – 4 „а” клас, Лите-
ратурен клуб „Пегас” с ръководител г-жа Генка 

Богданова към СОУ”Св.Климент Охридски”
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   На Международен турнир 
по лека атлетика за юноши и 
девойки младша възраст / 9 и 10 
/ клас – купа „Младост“, гр.Русе 
на 800 метра гладко бягане на-
шата ученичка Росица Канева от 
7 „а“ клас спечели ІV-то място.

Същата ученичка на леко-
атлетически турнир за юноши 
и девойки младша възраст / 9 
и 10 / клас и старша възраст / 
11 и 12 / клас, купа „Европул“, 
гр.Бургас на 800 метра гладко 
бягане спечели трето място и 
бронзов медал, а на щафета 4 х 
200 метра гладко бягане – второ 
място и сребърен медал.

На 13.04.2014 година в град Ямбол-зала 
„Диана“, се проведе ХІІІ Републикански тур-
нир по спортни танци: „Изгряващи звезди“.

Момчил Емилов Василев от клуб „Тан-
дем“ с треньори Георги Найденов и Олга Се-
дова, заедно с неговата партньорка Биатрис, 
спечелиха златен медал в категорията деца 
до 9 години и първо място за купа „Ча-ча-ча“.

Момчил е гордостта на І „б“ клас, с кла-
сен ръководител старши учител Красимира 
Калудова.

Пожелаваме успешна спортна година на 
Момчил и неговата партньорка.

  Момчил Еми-
лов Василев освен  
танцьор е и отли-
чен математик.На 
Великденско мате-
матическо състеза-
ние той  спечели 
ІІ-ро място.

  На Националното състезание „Водата – извор на 
живот“, гр.Бургас, м.март 2014 година, раздел „Мултиме-
дийни презентации“ нашите ученички Иванета Ташкова 
и Ваня Георгиева спечелиха първа награда.

Никола Ивайлов Иванов и Даниел Павлов Карамитев, 
ученици от 4 „в“ клас, с класен ръководител г-жа Диана 
Драгнева на Международното Лингвистично кенгуру / 
регионален кръг / заеха първо място и се класираха за 
Национален кръг.

Пожелаваме им успех!

Светлин Керемедчиев- ученик от 4 
„в“ клас през настоящата година има два 
спечелени турнира  по тенис на корт във 
възрастова група до 10 години– / един в 
Румъния и един в България /.Чрез първия 
спечелих правото да играя на турнира 
на шампионите на Румъния, а на втория 
спечелих правото да представям България 
на неофициалното световно първенство 
за деца до 10 години.Той участва и на 
закритото Държавно първенство във въз-
растова група до 12 години и се класира 
между първите 20. На Регионалното пър-
венство в град Пловдив във възрастова 
група до 12 години се класира първи, а на 
Регионалното първенство в град Бургас се 
класира трети.    За учебната 2013/2014 година учениците 

от СОУ „Свети Климент Охридски“ участ-
ващи в клуб „Аз фотографът“ спечелиха 
много призови места.

  На Международния фотоконкурс „Ста-
тистика 2013“ Гочо Кушев зае второ място 
в Европа и спечели 200 долара, а Атанас 
Проданов получи почетна награда.

На фотоконкурса „Водата-извор на живот“, гр.Бургас 
Станчо Нанков зае второ място, а ученичката Виолета 
Цветанова спечели трето място.

На  Ре-
публикан-
ския кон-
курс „Вир-
т у а л н а 
пролет“ , 
гр.Бургас 
ученичка-
та Христи-
на Христо-
ва  от  11 
„а“  клас 
зае трето 
място.

 На Националния фотоконкурс „Възкресение Христово“, София 
– 2014 година нашата ученичка Виолета Цветанова спечели второ 
място, а Симона Христова и Христина Христова получиха поощри-
телни награди.

    На викторина по История, която се проведе 
на 26.04.2014 година в ЧСОУ „Делфините“, 
Старозагорски бани нашите ученици спечелиха 
следните медали:

- Светослава Сто-
янова – 4 „в“ клас, с 
класен ръководител 
г-жа Диана Драгнева 
– сребърен медал и 

грамота за второ място;

- Даниела Петрова – 4 „в“ клас, с класен 
ръководител г-жа 
Диана Драгнева- 
бронзов медал и гра-
мота за трето място;

          
 - Гергана Караде-

низова – 4 „в“ клас, с 
класен ръководител 
г-жа Диана Драгнева 
– ІV-то място;

   
- Стефани Иванова – 4 „а“ клас, с класен ръ-

ководител г-жа Златка Василева – VІ-то място.
                 

 На 25.02.2014 г., Общински 
детски комплекс, гр.Ямбол 
организира детски музикален 
празник „Изгряващи звезди“. В 
него участва нашата ученичка 
Теодора Илчева от 4 „а“ клас, 
с ръководител госпожа Веска 
Москова и получи „Диплом за 
изгряваща звезда“.

 През месец февруари 2014 година в ОУ "Д. Дебелянов" се проведе областния кръг 
на националното състезание по музика "Ключът на музиката".

Под ръководството на старши  учител Веска Москова успешно се представиха уче-
ниците от пети клас: Златина Андреева-5 „г“ клас,Габриела Минева-5 „г“ клас,Таня 
Събева-5 „б“ клас,Миглена Василева-5 „в“ клас, Габриела Лазарова- 5 „б“ клас.

Изготвил материала: Веска Москова – учител по музика в
СОУ „Свети Климент Охридски“, гр.Ямбол

На Фестивал на руската песен 
нашата ученичка Теодора Илчева 
от 4 „а“ клас спечели бронзов 
медал.

Сборен от-
бор на учени-
ците от 4-ти 
клас спечели 
първо място на 
щафета „Осво-
бождение“.

На общин-
ско  първен -
ство по футбол 
момчета от 5-7 
клас заеха пър-
во място.                        


