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Напред и нагоре!
СОУ “Христо Проданов“ - гр. Карлово, година XXI, бр. 34, април 2016 г.

Рис. Петър Манолов, учител

НА ХРИСТО ПРОДАНОВ

Имах светлата мечта 
и изкачих върха, недостижим 
   като звезда.
Видях безбрежната сияйна белота.
Прескочих всяка стръмнина
  и пропастта.

Накрая – само аз и тишината.

	 Мария	Тонева,	4.б

Остана там, при боговете,
на вечния си връх – накрай света,
а името ти символ е навеки
на смелост, героизъм и борба!

От подвига ти ще се учим 
да побеждаваме смъртта.
Ти – вдъхновение и пример,
ТИТАН, останал на върха!

Мария	Лалева,	учител

ПЪТЯТ НАГОРЕ
През есента на 1990 г. в СОУ 

„Христо Проданов“ започват трени-
ровките по един нов за страната ни 
спорт – спортното катерене. То е раз-
новидност на алпинизма и се прак-
тикува без възрастови ограничения. 
Интересът към този спорт довежда 
до построяването на изкуствена 
катерачна стена във физкултурния 
салон на училището през 1994 г, с 
помощта на спонсори. В следващи-
те години наши ученици активно 
участват в регионални, областни и 
национални състезания. С много 
силни изяви се откроява Злати Мар-
ков, член на националния отбор по 
спортно катерене към ФБАК, четири 
пъти балкански шампион, който се 
класира на осмо място в световното 
първенство за юноши в дисциплина-
та „скорост“ и на пето място в евро-
пейския шампионат. Други активни 
спортисти от СОУ „Хр. Проданов“, 
навършили 18 години, преминават 
към класическия алпинизъм и про-
веждат изкачвания с висока труд-
ност в нашите планини, в Алпите и 
с поглед в бъдеще и към Хималаите!

Петър	Манолов,	треньор	по	
спортно	катерене

УЧИЛИЩЕ ЗА СБЪДВАНЕ НА МЕЧТИ
Мечти! Всеки човек има мечти. На 20.04.1984 г. Христо Проданов сбъдва 

една от своите мечти, изкачвайки Еверест – най-високия връх на планетата 
Земя. През 1985 г. в Карлово отваря врати училище, което носи името на 
Христо Проданов – училище за сбъдване на мечти. 

Вече са хиляди, завършилите нашето училище и сбъднали мечтите си. По 
повод 73 години от рождението на Христо Проданов бивши възпитаници на 
училището организираха среща разговор „Проданов живее чрез нас“. Мечта-
ят и сбъдват мечтите си и настоящите възпитаници на училището! Много са 
отличията, които получиха нашите ученици и тази година.

Мирослав Мойсеев спечели сребърен медал на международната олимпиа-
да по астрономия  в Санкт Петербург и бронзов медал на националната олим-
пиада. Мечтата му е тази година да стане първи на националната олимпиада 
по астрономия. 

Денимир Димитров от IVа клас спечели златен медал на международното 
състезание „Математика без граници“ и още много отличия от математиче-
ски състезания. Мечтата му е да продължи образованието си в НПМГ – Со-
фия. Сребърни и бронзови медали от международното състезание „Матема-
тика без граници“ спечелиха и  Деница Георгиева от Iб клас, Христо Арсенов 
от IIб клас и Георги Георгиев от IIIа клас. Мечтата им е да спечелят златни 
медали от това състезание.

Дзаньо Минев, ученик от ХIб клас, завоюва второ място в национална-
та ученическа конференция „75 години от Крайовския договор и 70 годи-
ни от края на Втората световна война“. Той за пореден път е победител в 
международния конкурс „Заедно в ХХI век“. Спечели първо място в раздел 
„Презентация“ на Националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на 
човечеството“ и много други. Мечтата му е да стане лекар.

Габриела Кацева, ученичка от Xг клас, спечели първо място в Национал-
ния младежки конкурс „Културното и природно наследство на България – да 
помислим днес за нашето утре“. А в конкурса „Куба – далечна и близка“ тя 
спечели второ място в раздел мултимедийни презентации. 

Много са отличията и от международното състезание „Бобър“ и „IТ Знай-
ко“ за ученици в областта на информатиката и компютърната грамотност.

Шестокласничката Венцислава Писачева заслужи необикновена награда 
във ІІ национален ученически конкурс „Цончо Родев“ за разказ на истори-
ческа тема! Наградата е необикновена, защото конкурсът бе за ученици от 
7-12. клас.

Борислава Манолова , Ива Петрова, Деян Димитров, Таня Чулова, Тихо-
мира Грошева и Таня Стаматова представиха достойно училището ни на ре-
гионалното състезание „Spelling Bee“, в националния кръг на състезанието 
по английски език „Longman Competition“, на  национално състезание по 
творческо писане на английски език „Creative Writing“, и в състезание по 
творческо писане на есе на английски език. В конкурса по превод „Juvenes 
Translatores“ първо място спечелиха Деница Генчева от ХІб клас в категория 
превод от български на английски език и Калина Смолинска от ХІв клас в 
категория превод от английски на български език. Мечтата им е да продължат 
образованието си в чужбина.

През 2015 г. Любомир Вълев защити две технически степени по източни 
бойни изкуства и спечели 10 медала от международни и национални състеза-
ния: 2 златни, 3 сребърни и 5 бронзови.

Много са наградите от международни и национални музикални конкурси 
за Мартина Жекова. Тя е номинирана и за книгата на Димитър Бербатов „Ус-
пелите деца на България“. 

ОТЛИЧИЯ, НАГРАДИ И СБЪДНАТИ МЕЧТИ! Всичко това е възможно 
благодарение на таланта на нашите ученици, подкрепата на родителите им 
и отличната подготовка от нашите учители, които също спечелиха много на-
гради и отличия. Ето имената на някои от тях – Донка Дончева, Янка Минева, 
Росица Иванова, Зоя Мутишева-Димитрова, Надежда Станулова и др.

Честит  празник !
Напред и Нагоре!

Мариана	Маринова,	директор

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СОУ „ХРИСТО ПРОДАНОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

В ПЪРВИ КЛАС
на	целодневно	обучение:

2 паралелки с
избираеми учебни часове по:
Музика, Изобразително изкуство, 
БЕЛ, Математика

Профил „ТЕХНОЛОГИЧЕН“ - 
Предприемачествo и бизнес 

НВО по БЕЛ и Математика
Балообразуващи предмети: 
Математика и ИТ
Профилиращи предмети:
Технологии, ИТ и География и 
икономика
Интензивно	изучаване	на	англий-
ски	език
Срок на обучение: 5 години

СЛЕД СЕДМИ КЛАС
Профил „ЧУЖДОЕЗИКОВ“ - 
Английски език 

НВО по БЕЛ и Математика
Балообразуващи предмети: 
БЕЛ и Математика
Профилиращи предмети:
Английски език, БЕЛ, Втори чужд 
език, История
Интензивно	изучаване	на
Английски	език			
Срок на обучение: 5 години

СЛЕД ОСМИ КЛАС 

Профил „ТЕХНОЛОГИЧЕН“ - 
Предприемачествo и бизнес 
          (Прием по документи)   

Балообразуващи предмети:
География, Информационни техно-
логии, БЕЛ
Профилиращи предмети:
Технологии, ИТ и География и 
икономика 
Срок на обучение: 4 години

В УЧИЛИЩЕТО НИ УЧЕНИЦИТЕ 
ИЗБИРАТ РАЗНООБРАЗНИ

ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ ПО:

Народни танци, Мажоретен състав, 
Английски език, БЕЛ, Математика, 
Информатика, ИТ, Изобразително 
изкуство,  Клуб „Литературен Еве-
рест“, „Детски парламент“,  Хор, 
Вокални групи, Спорт, Барабани, 
Икономически дисциплини, Пред-
приемачество, Ученическа компа-
ния към „Джуниър Ачийвмънт – 
България“ и др.

Наградени ученици в международно математическо състезание

Рис. Наталия Гусева, 4.б

НА ХРИСТО ПРОДАНОВ



април, 2016 г. 2С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО…

Аз се родих в България. Когато станах на десет го-
дини, мама и татко решиха да заминем в друга държа-
ва, където да печелят повече пари. Така се озовахме 
в Англия. Бързо научих езика, играейки си с децата. 
Родителите ми също ми помагаха да напредвам.

В английското училище се чувствах като малка пи-
сателка, защото непрекъснато пишех разкази и стихо-
ве. Един ден учителката ми даде теми за литературни 
конкурси и състезания. Много ми хареса темата за 
родината, която толкова ми липсваше! Почудих се за 

миг дали в конкурса не се изисква да пиша за Англия, но после се сетих, че 
всички ще пишат за нея. Затова разказах за любовта си към България. Макар 
и далеч от родината, аз мислех за нея и четях български книги. Баба и дядо 
живееха там, както и други мои роднини и приятели. Спомнях си и високия 
зелен Балкан, издигащ върхове пред очите ми…

Резултатите от конкурса излязоха бързо. Бях класирана на първо място, 
защото съм написала нещо различно. В Англия нямаха и такива високи пла-
нини – мисля си, че и Балканът сякаш ми помогна да победя.

Докато бях малка, много исках да се върна в България, но така и не успях. 
Когато пораснах обаче, го направих – сама и само за един месец. Видях се с 
приятелките си и съзрях промените. По време на една екскурзия до Царевец 
се замислих: „Що за съдба е това! Да искаш да живееш в родината си, но да 
знаеш, че скоро пак ще я напуснеш…“

Няма дете в България, което да не знае кой е Христо Ботев. Едва ли има 
българин, който да не познава творчеството на великия писател, неговия ге-
роичен живот и подвиг.

Попиташ ли някого: „В чия земя живееш?“, той ще ти отговори: „Живея в 
земята на Ботев и Левски!“ Веднъж попитах по-малката си сестра, която вече 
цяла година учеше предмета „Човек и общество“:

– Според теб, кой е най-великият борец за свобода от времето на Левски?
Тя ми отвърна:
– Христо Ботев, естествено!
Наскоро в училище бе организиран час по родолюбие. Учителката, която 

го провеждаше, си избра един доброволец от десети клас и го попита пред 
нас, по-малките ученици:

– Когато пораснеш, ако се появи нов народ, който се опита да превземе 
България, какво ще направиш?

Момчето смело отвърна:
– Ще се боря за свобода! Ще дам живота си, но родината ми няма да бъде 

зависима от друга държава!
Замислих се и открих, че дори децата биха дали живота си за земята на Бо-

тев! Така бих искала да живея и аз! Защото ако всички живеем по ботевски, 
родината ни ще преуспее! 

Филиз	Палаз,	4.б	клас

ЖИВЕЯ В ЗЕМЯТА НА БОТЕВ!

ВЪВ ВЛАКА

Гледах през прозореца, пътувайки 
                                             във влака,
без никакво очакване да срещна
                                             красотата.
Изправена жена до мен стоеше,
ала душата ѝ като че ли крещеше:
„До тебе мога ли да седна, чедо 
                                                    мило,
че вече не издържам на ходило?“                
Преди въпроса си да е изрекла,
аз леко кимнах. Тя до мене седна.  
Бледа ми изглеждаше възрастната 
                                                     дама,
умислена и някак замечтана.
И нищо че не се познаваме –
все пак една до друга сядаме,
та осмелих се да я питам  
за онова, което все обмислям: 
„Кое в света за Вас е най-прекрасно?
Кажете ми, за мен е важно!“

Очите ѝ тъй сини, като светлото 
                                                     небе,
с усмивка ме разглеждаха
                                          минута-две,
а после тя ми довери,
откритието свое сподели:
„Красивото навсякъде около нас е!
                                        Огледай се!“
        Наистина така бе!
Къде природата е толкова красива,
като в родината единствена и мила?

Александра	Михалева,	10.	а

ОТЕЧЕСТВО 
(4 март)

Към българските емигранти

Защо трябва да го заменим?
Направѝ малка стъпка напред,
дойде и нашият ред – да го
                                            променим.
Щом искаш, си тръгни, 
            българино.          
Ако ли не – със мене се бори, 
                сънароднико.
Защо трябва да го заменим, 
                 мой братко,
нима така сърцата ще задоволим?
Или, казано накратко:
отечеството не е дата,
нито е малката заплата,
а свободата 
и за нея именно борбата!           
Оставѝ букета си на паметника,
постави портрет във рамка.
Легни си за спокойна дрямка.
Но щом единствено това ще
                                                сториш,
знай, че планините чуват как
                                              говориш.
Замълчи и остави ни да си върнем,
  що е наше.
Сега тръгни, не се обръщай
               и не говори.
Нашия дом, уви, ти нарани!

Адинто,	9.в

ЛЕВСКИ

Левски е Апостолът на свободата,
посветен изцяло на борбата.
Левски е във нашите сърца
и го помнят всички малки
 и пораснали деца!
          	Филиз	Палаз,	4.б

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Апостола за свобода се бори,
с високо вдигната глава говори.
Първи във борба се впуска
и спусъка на пушката отпуска.

Без страх народа защитава
и в битки смело се сражава.
За България на всичко е готов,
към поробителите – винаги суров.

Несправедливо бе обесен –
възпя народа подвига му в песен.
Остана в нашите сърца духът му,
в живота да ни води и упътва.

Вероника	Станева,	5.б

Рис. Даниела Копчева, 7.б

ДОБРИЯТ УЧИТЕЛ

Казвам се Венцислава Писачева, от град Карлово. Родена съм на 18.07.2003 г. 
(на рождената дата на Васил Левски) и от малка съм закърмена с неговия при-
мер. Моята прабаба Пенка беше от село Войнягово и ми е разказвала много 
интересни истории. Реших да Ви опиша една от тях.

Настъпи първият учебен ден в село Войняго-
во. Цялото село се бе приготвило за този празник 
и говореше за новия учител от Карлово – Васил 
Кунчев. На този ден жените отидоха по-късно на 
полето, а децата им бяха облечени с най-новите 
си дрешки. Момиченцата имаха разноцветни су-
кманчета с плътни ризки и торбички с връзчици, 
изплетени по особен начин, както е характерно 
за войняговци. Момченцата имаха дебели ризи, а 
елечетата и потурите им бяха в един и същи цвят. 
Обути бяха със сиви чорапи, цървулки, а също 

имаха и торбички. Всички деца бяха радостни и засмени на този ден, носеха 
и цветя за учителя си. В училищния двор част от момченцата играеха с пум-
пал, други – на борба, а момиченцата на групички разговаряха.

Изведнъж училищният звънец иззвъня с медното си гласче и всички вой-
няговчета до едно се надпреварваха да отидат при своя учител първи и да му 
поднесат цветята си. След като се прибраха вкъщи, родителите чуха радост-
ните разкази на децата си за новия учител.

Още от първия си ден в село Войнягово Васил спечели сърцата на всич-
ките му жители – беше добър и справедлив. Той, освен учебния материал, 
даваше на децата добри съвети, свързани с живота.

Бе топъл есенен ден. След училище карловският учител изведе децата на 
разходка. Момиченцата пееха, а момченцата играеха на прескочи кобила. По 
едно време остави чантата си на земята и повика учениците, като каза, че им 
носи изненада. Всички впериха очи в чантата му, а той се провикна: 

– Чипоноско, покажи се, моето момче, ела при нас! 
В този миг мъничко шарено кученце излезе от чантата. В началото живо-

тинчето се страхуваше от децата и се криеше зад гърба на своя стопанин, но 
впоследствие се престраши и заподскача около всички. Много бързо кучен-
цето свикна с децата и те с него. Някъде към 5 часà тръгнаха обратно към 
селото. Прибраха се по домовете си и заразказваха за необикновения учител, 
за кученцето му и за хубавия ден. 

На другия ден, вторник, след училище, даскал Васил заведе децата на гор-
ска поляна да подишат чист въздух и да поиграят с малкия Чипоноско. Дока-
то си играеха с кученцето, няколко момчета се сбиха. Учителят им се скара 
строго, като им каза: 

– Българите трябва да бъдем единни, а не да се бием един друг, ако искаме 
да сме силни и да се освободим от поробителя! 

Децата осъзнаха грешката си и благодариха на учителя. Този път те тръг-
наха по-рано за селото – към 4 часа. Даскал Васил ги изпрати донякъде, а 
след това се върна и седна на поляната, прегърна кученцето си и погледна 
замечтано към Балкана. Въздъхна дълбоко и промълви с глас, решителен и 
разтреперан от обзелите го чувства: „Колко е красив и величествен този наш 
Балкан, каква китна и слъчева е България, колко е трудолюбив народът и кол-
ко са ученолюбиви и умни нашите деца! Но наша ли е тази България, която е 
под петвековно робство... Когато всяко заптие може да нахълта в българската 
къща и да се държи като господар, а не като гост.  Полезна и благородна е 
работата ми като учител, но само с наука Отечеството няма да се освободи!“  

Изправи се и клетвено произнесе, гледайки към Балкана: „Идвам, народе, 
да те подтегна, да те организирам и поведа на бунт срещу тиранията! Обри-
чам се на тебе, моя Българийо, да ти служа с оръжие в ръка до последния си 
дъх!“

Даскалът не искаше власт, богатство и слава. Искаше да види Отечеството 
си свободно – без господар, без цар, а с народно управление...

Затова народът го назовава Апостола на България!
Останаха заветът му – да служим на Отечеството си и кичур от косите му 

– за спомен, за преклонение, а понякога и като укор.
Венцислава	Писачева,	6.б

       ПУДРА ЗАХАР
Поглеждам навън,
чудейки се колко е часът.
Защо съм будна отново
преди будилника?
Нима любовта като 
вълшебен прашец
поръси отново душата ми,
както пудра захар – кекс?
Поглеждам навън
и виждам точно това –
с пудра захар поръсена планина!
Отново е зима,
студена и топла.
Замръзваш навън,
но горещо какао те стопля.
От комшиите пак
излиза пушек и дим.
При кого сърцето студено
      ще разтопим?
Душата ми отново спи
зимен сън
и ще чака, додето
     се стопли навън.
 Ралица	Христова,	9.в

Рис. Цвета Нешева, 7.а

ЕСЕН

Хубава е тази есен,
по-чудесна и от песен.
Всичко е така красиво,
пъстро, цветно и игриво.

Птиците далеч отлитат,
жиците от вятъра се сплитат.
Дъждът прозорците измива –
ще дойде скоро зимата красива!

Хубава бе тази есен, 
по-вълнуваща от песен,
но с птиците си тръгна тя.
Нахлува зимата. Вали снега.
  Мария	Сидова	и
	 								Йоана	Мурджева,	6.а

СЕЗОНИ

Слънце мило, ти дойде
и огря по цялото поле!
Мигом стопли ни душите
и развесели очите.

Слънце, чао казвам ти сега,
че очаквам вече есента.
Тя ще ни залее със вода
и ще ни покрие със листа.

Есен, чао казвам ти сега –
ще пристигне скоро зимата.
Тя ще скрие под снега
и горички, и поля.

Зима, чао казвам ти сега – 
иде времето на пролетта.
Тя ще ни дари със доброта
и ще ни залее с красота.
 Рени	Карафизова,	5.бРис. Виктория Дочева, 5.а

Рис. Мария
Ботева, 9.в

С Е З О Н И

МОЕТО КОТЕ
Любимото ми коте много е игриво,
но за беда – от мишките плашливо.
Пред кучето се прави на юнак,
а всъщност си е само котарак!
Ах, мое коте! Колко те обичам,
защото все след мене тичаш!

Николина	Арабаджиева,	4.б Рис. Цвета Шаламанова, 7.а
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ТАЙНАТА НА ЕДИН ПРОДАВАЧ НА МЕЧТИ
Живял някога един беден селянин. Той бил сляп. Когато остарял, вече ня-

мало какво друго да прави и отворил магазин за мечти. Заради това хората 
отбягвали общуването с него – смятали, че е луд.

Веднъж в магазина влязъл един богаташ:
– Продавачо, искам някаква мечта! Аз съм богат човек и мога да купя как-

вото си пожелая, обаче нямам за какво да мисля ден и нощ.
– Имам идеалната мечта за теб! – отвърнал продавачът. – Трябва ти семей-

ство! Ей сега ще я вградя в теб!
– Побързай! И дано успееш да ми помогнеш…
След един месец богаташът дошъл пак в магазина и казал на продавача:
– Благодаря ти за всичко! Уредих си годеж с уникално момиче!
– Всъщност аз нищо особено не направих – рекъл продавачът. – Ти сам си 

подреди живота, с помощта на вярата и надеждата!
Славата на продавача на мечти бързо се разпространила. Уж нищо не пра-

вел, но хората излизали окрилени от магазина и в крайна сметка намирали 
щастието.

След пет години, когато богаташът вече си имал дете, отново отишъл в 
магазина, за да се види с продавача. За жалост, добрият човек вече бил почи-
нал. Но богаташът постоянно чувал съветите на продавача, особено когато 
попадал в трудности. Не е ли това най-голямата тайна и магия в живота – да 
те помнят хората с добро дори и след смъртта ти?

Филиз	Палаз,	4.б

СИНЯТА ФЕЯ

Рис. Ренета Стефанова, 9.в

Синята фея прелетя над главите 
на рудничарите. В първия момент 
те не почувстваха нейния полъх. Те 
си знаеха: това е течението от асан-
сьорната шахта. След малко този 
полъх се повтори със засилващо се 
шумене. Бай Профантий се замисли: 
„Това ще да е шумът от моята маши-
на. Забравил съм да изключа интер-
фелтера.“ Наведе се и го изключи. 
Но шумът продължи отново. Тогава 
се случи онова, което никой не оч-
акваше.

Стъпвайки плавно с крачета, неж-
ни като от сребро, феята се плъзна 
плавно, завъртя включвателя на 
интерфелтера и той заработи. Бубо-
теше равномерно, програмирайки 
всяка секунда от работния си ход. 
Рудничарите се загледаха в почуда. 

Това никога не се бе случвало, и то точно на Бай-Профантиевата машина – на 
най-прецизния рудничар!

Синята фея не спря само с това – тя си пъхаше носа къде ли не. Накрая 
на работния ден я почисти някоя кирка, я смени някоя изгнила подпора – ей 
така, уж на шега, но с много любов и нежност. Обичаше си тя рудничарите! 
Те не знаеха, че помощта е от феята. За влагата от целувката мислеха, че е от 
потта им, и бързо я изтриваха с ръкав. На феята това ѝ тежеше и тя се измъч-
ваше. Опитваше се как ли не да им помогне, но тъй като не я виждаха, нищо 
не се получаваше.

Накрая не издържа. В голямата си обич към тях тя извади сърцето си, раз-
чупи го и им го даде. Парчетата заблестяха по-силно и от диаманти. Рудни-
чарите ги отнесоха вкъщи. Похлупиха ги в стъкленици и бяха щастливи, че 
са богати. Те така и не разбраха, че притежават частица от душата на феята.

Петър	Манолов,	учител

Рис. Мария Ботева, 9.в

ТРИТЕ ВЪЛШЕБНИ 
ОРЕХА

Веднъж получих три вълшебни 
ореха. Дояде ми се и счупих единия. 
От него изскочи красива рокля. Об-
лякох я и тръгнах да се похваля.

Както си вървях, пак огладнях. 
Реших да счупя и другия орех. От 
него излезе красива спортна кола! 
Но как ще я карам без книжка? На 
седалката ѝ намерих детска шофьор-
ска книжка, за да мога да си я карам 
спокойно.

Тате беше в чужбина, а много ис-
ках да го видя. Помислих си, че от 
третия орех е възможно да изскочи и 
татко ми! Явно орехите изпълняваха 
някои от най-важните ми желания, 
нали затова бяха вълшебни! Счупих 
третия орех и... от него наистина 
изскочи тати! След това дълго праз-
нувахме тези необикновени вълшеб-
ства!

Николина	Арабаджиева,	4.б

ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТО
Имало едно време едно момиченце на име Рокси. То живеело в срутена 

къщичка заедно с майка си и баща си. Момиченцето много обичало да бере 
цветя и да ходи да налива вода от един кладенец за болната си майка. Рокси 
била много благородна и обичала всичко, докато брат ѝ бил лош и неблаго-
дарен. Той мразел всичко около себе си и обвинявал невинната си сестра за 
своите бели, дори веднъж я бутнал в кладенеца.

Баща им бил добър човек, на никого не правел зло – същият като добрата 
си щерка. Но синът му бил ужасен, както вече казахме. Искал да получава 
постоянно подаръци, макар да знаел за болната си майка и че парите не дос-
тигат. За разлика от него, сестра му много страдала за горката си майчица. 
Гледала я, давала ѝ хапчета, като се стараела да не показва мъката си.

Минало много време. Парите съвсем свършили. Въпреки че Рокси била 
умна, трябвало да я спрат от училище. Баща ѝ много добре знаел, че тя имала 
само шестици и не искал да я спира от училище – сърцето му щяло да се 
срути, но нямал друг избор. На момиченцето също му било трудно, защото 
обичало да учи и вярвало, че един ден ще завърши и ще отиде в голям град 
заедно със семейството си.

Минали много години. Майката успяла да оздравее. Рокси вече била голя-
ма и красива. Понякога ходела на работа и все още водела брат си на учили-
ще. Баща ѝ ходел на работа като дърводелец, а майката оставала сама у дома. 

Рокси четири години събирала пари, за да може да продължи да учи в уни-
верситет. Тя вече била харесала един, обаче парите все още не ѝ достигали. 
Един ден, когато прибирала брат си от училище, той видял в магазина раз-
кошен айфон и една футболна топка. Казал на сестра си, че ги иска и се раз-
ревал, но тя не можела да даде всичките си спестявания за тези играчки. Все 
пак не бързала да му откаже, защото мразела да разочарова хората. Обещала 
му, че като се запише в университета и се образова, ще му купи каквото иска. 
Брат ѝ се противопоставил и я ритнал по сухожилието. Рокси го прегърнала 
и му казала да не плаче и да не я рита, защото утре, ако трябва, ще му купи 
топката. Той въпреки това се ядосал. Като се прибрали, взел хубавата кутийка 
и много тайно сложил парите в джоба на якето си.

На сутринта, когато Рокси водела брат си на училище, той изглеждал много 
щастлив. Тя се учудила, но си мълчала, за да не развали щастието му. Той 
избягал от училище и си купил айфона и топката. Вечерта, когато цялото се-
мейство се събрало, Рокси била също щастлива, защото най-после успяла да 
събере цялата сума за университета. Отворила кутийката да остави послед-
ните събрани пари, но дори не погледнала, че останалите не са там. Когато 
отишла да се запише в университета, не успяла, понеже парите не достигали. 
Тя толкова се разстроила! Помислила, че целият свят ще се срине, а мечтите 
ѝ никога няма да се сбъднат. 

За да се утеши, като се прибрала, си направила хартиена къщичка и харти-
ено момиче като учител. Изведнъж къщичката оживяла – започнала да под-
скача наляво-надясно. После проговорила с човешки глас! Казала, че понеже 
Рокси е много добра и благородна, ще ѝ предложи да си пожелае нещо. Рокси 
пожелала с цялото си семейство да се премести в голям град. За вълшебната 
къщичка това не било никакъв проблем, само дето не можела да осигури това 
на брата на Рокси, тъй като той бил лош и неблагодарен. Къщичката помагала 
само на благородните хора с добри сърца!

Рокси се разстроила, но къщичката ѝ обяснила, че ако не беше братът на 
Рокси, досега да са я приели в университета. Всъщност той не бил истински 
брат на Рокси, а омагьосан трол. Къщичката преценила, че Рокси заслужава 
да бъде много щастлива и се превърнала в голяма красива къща в големия 
град. Семейството отишло да живее там, но без брата – трол.

След няколко години Рокси станала адвокат и била наистина много щаст-
лива. Тя не забравила, че най-важното на света е доброто! Затова след време 
построила болница, като осигурявала всички пари за лечението на болните в 
нея. А за брата и досега никой нищо не знае...

Кръстина	Христова,	5.а

Рис. Богомила Дановска, 8.б

Дали тревата днес валеше, 
или в облаците охлюви пълзяха?...
Луната слънцето смени, 
а мракът тъмнината освети.
Дърветата под строй се наредиха, 
понесли корените си в ръце.

Под сянката на мрачното море 
във мрачни мисли камъкът унесен 
заспа на дъното на звезден океан. 
Очите му са цъфнали спирали 
в криво огледало отразени.

Дъга от цветни мисли утрото 
                                                 донесе, 
огънят към дъното потече 
и нежен дим в земята се издигна. 
А камъкът се спусна леко пак 
                                                  нагоре. 
Там в облаците охлюви пълзяха...

Нона	Дановска,	9.в

ЦЪФНАЛИ
СПИРАЛИС Е З О Н И

СЛЪНЦЕ

Ти, мое Слънчице, стопли Земята
и вдъхнови да раснат цветята.
Твоят топъл лъч прекрасен
блести над небосклона ясен.

Ти си мойта светлина
и ме пробуждаш сутринта.
Когато безгрижно играе детето,
ти озаряваш сияйно небето.

Винаги си весело и лъчезарно
и по цял свят – много популярно!
Никога не искам да залязваш,
защото всички хора радваш.

Мое слънчице любимо,
ти си толкова красиво!
 Никол	Найденова,	5.б

МНОГОЦВЕТНА ПРОЛЕТ

Пролет иде с цветове неповторими!
Колко пъстри, весели цветя растат:
теменужки миризливи 
и кокичето красиво,
зюмбюлът виолетов и лалето.
Пък да не говорим за дървета –
с цветове какви ли не.
Навсякъде се срещат те!
Птиците от юга се завръщат
и си идват вкъщи.
Например славеят 
със сладкия гласец,
доказва, че е най-големият певец!
Настъпва пролетта!
Всичко е толкова красиво, 
живописно,
сякаш си на омагьосано 
слънчево място пищно.
 Рени	Влайкова,	4.а

КОКИЧЕ

Там в гората, на една полянка, се 
показа мъничко кокиче, едва разтво-
рило листата свои.

– Какво да правя тук самичко, 
толкова ли подраних, избързах? Или 
Слънчо ме помилва с ласкави лъчи, 
та първо аз да съобщя, че дошла е 
пролетта?

Затъжило малкото кокиче, запя-
ло с тъничко гласче като камбанка 
песничка за пролетта, за своите дру-
гари и за своята тъга.

– Не, не си самичък, мили бра-
тко! Тук, до теб, сме твоите другари. 
Пробуждаме се ние от хладната земя 
за нов живот и светлина.

И за миг прекрасната полянка, 
погалена от слънчеви лъчи, бе оба-
грена в цветя. Редом до кокичетата 
бели са побратимите минзухари, те-
менужките сияйни и другите цветя 
ухайни. 

Кокиченцето чак сега разбра, че 
освен предвестници на пролетта, те 
жадуват за любов и топлина.

Ивиана	Маринова,	3.а

ПРОЛЕТ В НОСИЯ

Иде пролетта с дъх на кокиче, 
красива като българско момиче!
Свежа утринна роса и слънце 
озаряват нашите лица.
Преход от студа към топлината – 
където беше скреж, сега искрят 
                                                цветята!

Спомням си как в утрин като тази, 
разхождайки се из полята,
съзрях самата нея –
олицетворение на красотата!
Момиче с дълга и права коса,
се свеждаше към майката Земя
и късаше от приказните ѝ  цветя,
заплиташе ги сръчно в златната 
                                                     коса!
Изведнъж обърна се към мен
и в миг дъхът ми спря!
Прекрасна гледка беше тя,
а пролетната среща с нея
ме накара да не спирам да копнея!
Поисках точно нея – 
с венец цветя във правата коса 
и с българска носия
на кръшната снага!

Тодор	Тодоров,	10.а

Рис. Ралица
Мичева, 9.б

Рис. Рени Иванова, 5.а

Рис. Николия Генчева, 3.а

Рис. Мария Ботева, 9.в
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ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛЕН КУРС ЧЕТАТ И ПИШАТ, 

СМЯТАТ И ПЕЧЕЛЯТ СЪСТЕЗАНИЯ!
Книгата – един вълшебен свят, в който попадаме, като разгърнем нейните 

страници. Книгата – наш приятел в лесни и в трудни моменти! Книгата – 
спасение на душите ни!

Учениците от начален курс, подкрепяни от своите класни ръководители, 
се включиха много активно в Националната седмица на четенето, която 
се организира от МОН, като реализираха множество мероприятия. Те участ-
ваха в инициативата „Четене и драматизация на приказки“. Третокласниците 
прочетоха коледни приказки на учениците от първи клас, а четвъртокласни-
ците представиха драматизация на литературно произведение пред учени-
ците от вторите класове. Ученичката Филиз Палаз (4.б) прочете собствени 

произведения. Третокласниците, под 
ръководството на г-жа Богойска, по-
сетиха парк „Здраве“, където четоха 
приказки и оставиха книги в напра-
вените за целта къщички за книги. 
Маратонът на четенето в нашето 
училище се осъществи с активното 
участие и интерес на всички учени-
ци от начален курс и под ръковод-
ството на педагозите Н. Кръстева, 
Ст. Иванова, П. Благоева, Г. Мур-

джева, К. Богойска, Ф. Христозова, Н. Арменова и П. Василевска.
Една от дейностите за изпълнение на Националната стратегия за насърча-

ване и повишаване на грамотността е привличането на родителите в процеса 
на формиране у учениците на интерес към четенето. Във връзка с тази ини-
циатива в нашето училище бе проведено мероприятието „Четене на при-
казки от публични личности“. В инициативата се включи зам. кметът на 
Карлово г-н Антон Минев, родител на ученик от 11.б клас. Г-н Минев про-
чете „Приказка за чудесата“ от Лиана Даскалова пред учениците от 3.а клас. 
В мероприятието участва и г-жа Ганка Цветкова (библиотекар), баба на едно 
от децата от 2.б клас. Г-жа Цветкова разказа на второкласниците любимата 
си приказка, която ѝ е разказвала нейната баба. Тя прочете и още няколко 
приказки пред нашите ученици. 

На 11.12.2015 г. се проведе състезанието „Най-добър разказвач“, в което 
участваха третокласниците от нашето училище. Малчуганите отново дока-
заха, че могат да се забавляват, дори когато участват в надпревара. На меро-
приятието присъства Росица Иванова, която представи Клуб „Литературен 
Еверест“ с издадените досега 15 книги и много повече вестници. Тя поощри 
и похвали третокласниците. Всички участници в състезанието получиха гра-
моти. 

Математиката – царицата на всички науки, привлича много деца. Учени-
ците от начален курс показаха отлични резултати в зимния кръг на междуна-
родното състезание „Математика без граници“. Директорът на училището 
г-жа Маринова връчи сертификатите и медалите на най-добре представилите 
се ученици:

Златен медал на Денимир Димитров (4.а);
Сребърен медал на Деница Георгиева (1.б);
Бронзови медали за Христо Арсенов (2.б) и Георги Георгиев (3.а).

В третия международен кръг на „Математика без граници“ участваха бли-
зо 15 000 ученици от 26 страни на петте континента. Гордеем се с постиже-
нията на нашите ученици, като им  пожелаваме успех и в пролетния кръг на 
състезанието!

Учениците от начален курс се представиха отлично и в състезанията на 
Съюза на българските начални учители, като голяма част от тях достигнаха 
до финала и показаха максимални резултати! 

На 21.03.2016 г. гости на учениците от начален курс бяха  децата от ЦДГ 
„Първи юни“. Във връзка с настъпването на пролетта всички заедно израбо-

„ЗА ДА БЪДЕШ ДОСТОЕН ЧОВЕК, ПРИЗНАЙ 
ДОСТОЙНСТВОТО НА ДРУГИТЕ!“

Й. В. Гьоте 
Как децата ни да разбират смисъла на думата „достойнство“, ако не я чу-

ват; как да се държат достойно, ако не виждат достойни примери? Вече все 
повече и все по-често се поражда необходимостта от споменаването, обясня-
ването и разясняването на думата достойнство. Особено в българското учи-
лище. Особено сега! „Светото триединство“ – ученици, учители, родители, 
все по-често губим потребността един от друг, защото изгубихме доверието 
помежду си. И въпреки всичко… има все още толкова неща, които могат да 
ни направят потребни един за друг. Има!

Водени от потребността и желанието да сме полезни един на друг, заедно 
с учениците в СОУ „Хр. Проданов“ и с подкрепата на родителите, се опит-
ваме да сме добър пример за достойно общуване. Общуването започва със 
словото и какъв по-добър повод това да бъдат часовете по български език и 
литература!

С удоволствие и нескрит интерес в кабинет № 320 провеждаме различни 
изяви, свързани с творби на български и чужди писатели. Такава нестандарт-
на, но в същото време много полезна, беше срещата на второкласниците (с 
преподавател К. Богойска) и шестокласниците (с преподавател В. Ненчева). 
Своята среща те посветиха на  открит урок с тема „Писателите на България“. 
Подготовката на урока и съвместното му реализиране накара учениците да 
проявят старание, да  научат доста нови неща и да проявят уважение към 
труда и усилията на другите. 

В началото на учебната година седмокласниците в часа по СИП по българ-
ски език и литература посетиха къщата на Иван Вазов, превърната в музей. 
Обаятелното присъствие и реч на музейните работници показа пред седмо-
класниците още измерения на човешкото достойнство – чрез произведенията 
на Патриарха на българската литература Иван Вазов.

Същите тези седмокласници миналата година за пореден път достойно 
се представиха на Националното състезание „За хляба наш…“ и завоюваха 
призови места със своите рисунки, макети и танци. Те донесоха Голямата 
комплексна награда за СОУ „Христо Проданов“! 

Не можем да подминем достойнствата и на десетокласниците, чието учас-
тие в конкурса беше свързано с изпълнение на танца „Копаница“. Точно тези 
десетокласници за поредна година правят своите литературни срещи-разго-
вори в кабинета по български език и литература. Срещите са подчинени на 
темите, изучавани в литературните произведения. Разговорите тръгват пла-
хо, но винаги продължават повече от предвиденото време, защото междувре-
менно младите хора, търсейки истината за важните неща в живота, трудно 
стигат до конкретни отговори и говорят, и спорят, и спорят… 

При тези срещи обсъждаме и темата за достойнството. Какво по-достойно 

НОВИ ПРЕСТИЖНИ 
НАГРАДИ ЗА

ДЗАНЬО МИНЕВ!

Дзани с Мария Габриел

През 2015 г. Дзаньо Минев (11.в) 
продължи да печели награди и да 
популяризира името на СОУ „Хрис-
то Проданов“. Наградите не са мно-
го, но пък какви! Дадоха му възмож-
ност отново да пътува – този път 
до Москва и Брюксел. Наградата за 
участието му в конкурса, организи-
ран от евродепутат Мария Габриел 
„Помощта на ЕС за развитие – моят 
поглед, моите идеи“, включваше и 
посещение на Европейския парла-
мент в Брюксел. 

Дзаньо всяка година участва и 
печели награда от Международния 
конкурс „Заедно в ХХI век“. През 
2015 г. неговият труд бе възнагра-
ден с посещение на руската столица 
Москва. В Националния конкурс, 
посветен на 165-та годишнина от 
рождението на Иван Павлов, Дзани 
отново победи в раздел „Мултиме-
дийна презентация“.

Уважението му към българската 
история му донесе втора награда 
в Националната ученическа конфе-
ренция „75 години от Крайовския 
договор и 70 години от края на Вто-
рата световна война“, организиран 
от МОН и РИО – Добрич. Заедно с 
преподавателя по история и циви-
лизация Янка Минева те сътвориха 
и едно родолюбиво дело по случай 
друга голяма годишнина – 130 го-
дини от Съединението. Г-жа Мине-
ва и Дзаньо откриха и представиха 
в презентация всички паметници, 
посветени на Съединението и Сръб-
ско-българската война. Тази презен-
тация те качиха на 200 диска, които 
подариха на всяко училище в Пло-
вдивска област.

През тази година Дзани спечели 
стипендия от Фондация „Комуни-
тас“ в конкурса „1000 стипендии“ – 
раздел География. Нека успехите не 
спират да го преследват!

	Нашите	малки	танцьори	(рък.	Недка	Кръстева)	с	много	ентусиазъм	и	
любов	към	фолклора	радват	мало	и	голямо!

тиха пролетни украси. Насладиха се 
на изпълненията на нашите ученици 
с флейти и участваха в състезателни 
игри във физкултурния салон на учи-
лището.

Фидалина	Христозова,	председа-
тел	на	МО	на	началните	учители

През лятото на 2015 г. талантлива-
та ни певица Мартина Жекова (7.б) 
завоюва първо място в категория 
„Изпълнители“ на Първия междуна-
роден музикален фестивал „Вярвай, 
искай, можеш“, проведен в София. 
В Третия национален младежки 
конкурс за популярна песен „Пет-
надесет лалета“, проведен в Хисаря, 
Мартина получи трета награда в 
направлението „С песните на Мими 
и Развигор“. В две поредни години 
(2015 и 2016) в Националния кон-
курс за забавна песен „С песен да 
възродим доброто“, проведен през 
миналата пролет Казанлък, Марти-
на печели второ място в категория 
„Индивидуални изпълнители“. Пак 
в Казанлък, на Седмия национален 
конкурс за млади изпълнители на за-
бавна песен „Една българска роза“, 
Мартина грабна Специалната на-
града във втора възрастова група.

В края на 2015 г. в Пловдив, по 
време на Националния фестивал на 
армейското любителско творчество 
–проект „Парад на талантите“, Мар-
тина зае трето място в раздела за 
естрадна и популярна песен. Поже-
лаваме ѝ нови успехи и живот, пълен 
с музика!

ЯРЪК МУЗИКАЛЕН 
ТАЛАНТ

Мартина
Жекова

УРОЦИ ПО
РОДОЛЮБИЕ

Преди четири години съвсем 
спонтанно започнаха моите уро-
ци по родолюбие. Защо? Някои ще 
кажат, че патриотизмът отдавна е 
заменен с космополитизъм. Други, 
че е твърде популистко и клишира-
но. Моята цел е скромна – не искам 
Родината да умира пред очите ми – 
моите и на моите прекрасни учени-
ци. Патриотичното възпитание като 
част от възпитателния процес ос-
тана някак притиснат до стената. И 
така се започна – за всеки празник аз 
и моите възпитаници правим уроци 

по родолюбие. Урок след урок, вече 
четири години. От тези уроци никой 
не си излиза равнодушен – учени-
ци от 1. до 12. клас, колеги гости. 
Най-важното е, че отдаваме почит на 
великите българи и българските тра-
диции. За гордост на СОУ „Христо 
Проданов“ нашите уроци по родо-
любие станах популярни сред коле-
гите из цяла Пловдивска област. На 
29.03.2016 г. с учениците от 12. клас 
изнесохме открит урок пред колеги 
от областта, посветен на 140 години 
от избухването на Априлското въс-
тание. За мен е чест, че в училище 
„Христо Проданов“ бяха колеги по 
история и цивилизация от различни 
учебни заведения, които можаха да 
почерпят от нашия добър опит. За-
щото България я има в сърцата на 
моите ученици!!!
Янка	Минева,	учител	по	история

от това да покажеш на младия човек, 
че е значим; да му помогнеш да от-
крива, дори и бавно, своите отгово-
ри на големите въпроси. Така трябва 
да връщаме доверието си един към 
друг в училище. Това е пътят на об-
щата ни работа! И плодовете на този 
труд не закъсняват.

Само преди месец – на 24.02.2016 
г., по повод на годишнина от рож-
дението на патрона на нашето 
училище Христо Проданов, Борис 
Михайлов – бивш наш възпитаник, 
инициира среща. На нея присъства-
ха и разговаряха приятели на Про-
данов с настоящи и бивши ученици. 
Какъв по-добър пример за достойно 
поведение, в което възпитаваме уче-
ниците си?  

Със словото започва всичко, с до-
брото и достойно българско слово. 
За достойните дела на хората. За до-
стойните примери. За силата да при-
знаеш чуждото достойнство и така 
да съхраниш собственото!

Веска	Ненчева,	учител	по	бълг.	
език	и	литература		 
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И тази година нашето училище 
се включи във всички инициативи, 
свързани с чуждите езици. Учени-
ците отново показаха силен интерес 
към английския език и се предста-
виха успешно.

В състезанието по превод „Juvenеs 
Translatores“ взеха участие 15 учени-
ци от 11. клас. С най-добри преводи 
се отличиха Деница Генчева (11.б) и 
Калина Смолинска (11.в). Отбор от 
ученици от 11.б клас (Деница Генче-
ва, Яна Златанова, Ивелина Коми-
това и Петър Гавазов) заеха трето 
място в ХІІІ Национална викторина 
по английски език „Образование за 
бъдещето“, организирана от Фонда-
ция „Дарби“.

НАПРЕД И НАГОРЕ И В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ!

От 40 деца, които се явиха на 
олимпиадата по английски език, 
18 се класираха за областния кръг. 
В Третото национално състеза-
ние по английски език „Longman 
competition“ взеха участие 34 учени-
ци. Четирима от тях ще представят 
училището ни на националния кръг 

– Деян Димитров (5.б), Таня Чуло-
ва (7.б), Борислава Манолова (7.б) 
и Тихомира Грошева (9.б).

Огромен интерес имаше и към 
състезанието за писане на есе 
„Creative Writing“. Общият брой на 
есетата от цялата страна бе 4054. 
Гордеем се с нашата ученичка Таня 
Стаматова (7.в), която е единствена-
та класирана участничка от карлов-
ска община за националния кръг. 

Нестихващ е интересът и към 
състезанието „Spelling Bee“. В него 
победители станаха Борислава Ма-
нолова (7.б) и Ива Петрова (5.б). Те 
ще представят училището ни на ре-
гионалното състезание в Пловдив.

Гордеем се със знанията на на-
шите ученици! Убедени сме, че под 
ръководството на висококвалифи-
цираните ни преподаватели, те ще 
продължават да ни радват с успехи-
те си и занапред!

Надка Чонова, председател на 
МО по чужди езици

ВИСОКИ СПОРТНИ
ПОСТИЖЕНИЯ

В Международния карате турнир 
„NIKON OPEN“, който се проведе 
на 16.05.2015 г. в София, участни-
ците се състезаваха в дисциплини-
те Ката и Кумите. Състезателните 
стилове бяха киокушин, шотокан, 
шито рю, годжу рю, йошинмон и 
вадо рю, съгласно правилника на 
WKF (World Karate Federation) с 
различни възрастови групи (от 
шестгодишни деца до ветерани над 
40 г). На престижното състезание 
Любомир Вълев (сега ученик в 10.б 
клас) зае трето място в дисципли-
ната Ката (14-15 г.) и шесто място 
в дисциплината Кумите (14-15 г. 
+70 кг). В турнира участваха над 10 
държави с повече от 500 участници, 
което прави успеха на Любомир още 
по-значим! Всъщност това е най-го-
лемият карате форум в България. 

На 08.11.2015 г. в София се про-
веде 12. Международен Шотокан 
турнир „Шисейкан“ по карате.                                                                                                                                          
В турнира участваха 23 клуба от 
България, Македония, Италия и Ки-
пър. В дисциплината Ката Любо-
мир се класира на четвърто място, а 
в Кумите зае трето място и спечели 
бронзов медал. 

На 19.12.2015 г. в гр. Пирдоп бе 
проведен изпит по карате за техни-
чески степени, където Любомир за-
щити Първо кю (кафяв колан). Той 
получи диплом и бе награден с купа 
от клуба по източни бойни изкуства 
„Френдшип“ – гр. Пирдоп, за висо-
ки спортни постижения. През тази 
толкова успешна за Любомир годи-
на той защити две технически сте-
пени и спечели 10 медала от между-
народни и национални състезания: 
2 златни, 3 сребърни и 5 бронзови! 
Гордеем се с неговите постижения и 
му пожелаваме през предстоящата 
година да покори нови спортни вър-
хове!

И тази учебна година бе наситена с множество инициативи и изяви на на-
шите ученици в областта на математиката и компютърните науки. Предста-
вяме ви най-интерсните от тях:

Датата 4 октомври е професионален празник на специалистите по ком-
пютърна техника, информационни технологии и автоматика. По този по-
вод учениците от 9.б, 10.а и 12.б класове със съдействието на своите препо-
даватели Искра Генчева, Николина Данова и Милена Николова представиха 
табла с интересна информация. 

На 16.12.2015 г. бяха връчени сертификати на учениците Георги Здравчев 
(7.а), Стела Донкова (9.а) и Алекс Минков, Павлина Иванова, Иван Фимов и 
Васил Фитфов (9.б), които представиха достойно училището ни в междуна-
родното състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност. 
Децата бяха подготвени от преподавателите Николина Данова и Румяна Ар-
сенова.

ТАЛАНТИ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ!

Учениците от среден и горен курс с ръководители Марияна Цонева, Ис-
кра Генчева, Румяна Арсенова, Петя Трифонова и Николина Данова изявиха 
творческите си заложби в часовете по ИТ, като създадоха коледни картички, 
изработени с Paint, Corel Draw и Photoshop. Част от творбите бяха изпратени 
за участие в XI Национален конкурс за коледна картичка „Весела Коледа 
за всички“ в гр. Сливен и предоставени в навечерието на Рождество Хри-
стово на социалните патронажи в Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица и в 
домовете за стари хора в региона.  Те бяха представени и на коледна изложба, 
допринасяйки за празничното настроение в училище.

Габриела Кацева (10.г) с ръково-
дител Милена Николова спечели 
първо място в Националния мла-
дежки конкурс „Културното и при-
родно наследство на България – да 
помислим днес за нашето утре“. 
Проектът, който Габриела изработи, 
както и рекламният клип, бяха отли-
чени като най-успешна разработка в 
категорията „Тракийската гробница 
в Казанлък“.

По повод Деня за безопасен интернет, Жанет Трифонова (10.а) и учени-
ците от 10.г клас Габриела Кацева, Моника Атанасова и Мийрем Мехмед, 
представиха свои проекти. Запознаха присъстващите с правилата за безо-
пасно сърфиране и с опасностите, които могат да навредят на компютъра и 
на тях самите. Организатори на събитието бяха преподавателите Марияна 
Цонева и Милена Николова.

На 14.03.2016 г. във връзка с Международния ден на числото Pi в нашето 
училище се проведе Математическо шоу, организирано от учениците от 12.б 
клас (Профил „Природоматематически“ – Информатика и Информационни 
технологии). Мероприятието бе проведено по инициатива и под ръковод-
ството на Милена Маринчешка. Цялостната организация, сценарият и под-
борът на задачите бе дело на учениците от 12.б клас.

Значими постижения имат и петокласниците Евгения Димитрова, Велин 
Иванов, Виктория Дочева и Николай Кирилов, които участваха в  първи кръг 
на Национално състезание по информационни технологии „ИТ Знайко+“. 
Освен тях в областния кръг взеха участие като екип „Форс“ Деян Димитров, 
Росен Генчев и Красимир Славчев. Всички ученици са класирани за участие 
в малкия финал на националния кръг на състезанието. Изключително удо-
влетворени от постиженията на децата останаха и техните ръководители Ис-
кра Генчева, Милена Николова и Петя Трифонова.

Учениците от 10.б клас Цветелина Желязкова, Георги Цонков, Невена 
Стоянова и Наталия Цвяткова с ръководител Искра Генчева, взеха участие в 

Националния конкурс-викторина 
за ученически текстове, рисунки и 
мултимедия, посветен на 19-ия по-
ход „По пътя на Бедреддин“.

Иван Димитров (6.б) с ръководи-
тел Марияна Цонева очаква резул-
татите от своето участие в 24 на-
ционален ученически конкурс под 
наслов „Aприлското въстание“. 

За поредна учебна година взехме 
участие в Конкурс за ученици от 6 

На общинското първенство по волейбол юношите (8-10. клас) заеха първо 
място! Девойките в същата възрастова група се класираха на второ място. 
Юношите и девойките от 11. и 12. клас също заеха второ място! Момичетата 
(5-7. клас) се класираха трети, а връстниците им момчета останаха четвърти.

На областното първенство в гр. Пловдив юношите (8-10. клас) заеха прес-
тижното трето място. На общинското първенство по лека атлетика и девой-
ките, и юношите заеха първо място!

Васил Вълев, учител по ФВС

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ВЪВ ВОЛЕЙБОЛА!

На 17 и 18.12.2015 г, под ръковод-
ството на г-жа Танчева, се проведе 
турнир по стрийтбол в две въз-
растови групи. При този вид бас-
кетбол отборите се състоят от трима 
играчи и се играе на един кош. Спе-
циален гост на турнира беше г-жа 
Пенка Стоянова – легендарната бас-
кетболистка, капитан на национал-
ния отбор, спечелил бронзов медал 
от олимпийските игри в Монреал в 
1976 г. и сребро от Москва през 1980 
г. Тя награди отборите с оригинални 
топки „Molten“. Победители в двете 
възрастови групи бяха: Борис Ги-
диков, Здравко Костадинов и Де-
нислав Дешков (7-8 клас) и Сотир 
Атанасов, Никола Костадинов и 
Стефан Желязков (10-11 клас).

На 08.03.2016 г. на спортната пло-
щадка в двора на нашето училище 
се проведе осмомартенски турнир 
по волейбол за момичетата от седми 
клас по инициатива на г-жа Танче-
ва. Той е част от спортния кален-
дар на училището след турнира по 
стрийтбол. Целта на всичките ме-
роприятия, включени в програмата, 
е да се даде възможност за изява на 

учениците в любимите им спортни 
игри. Седмокласници изненадаха 
участничките със стихове за любо-
вта и красотата. Всички получиха 
и прекрасни цветя, изработени от 
участниците в СИП „Изобразително 
изкуство“ с ръководител г-жа Здр. 
Георгиева. Така за радост на всички 
се получи един чудесен празник не 
само на спорта, но и на изкуството.

Представителният отбор по фут-
бол за деца до седми клас, под ръко-
водството на В. Танчева, спечели по-
четен приз за достойното си участие 

в Националния турнир по футбол за 
купата на „Coca-cola“.

Васка Танчева, учител по ФВС

до 19 години по превенция на  наркоманиите към община Благоевград с 
проектите на Жанет Трифонова (10.а) с ръководител Петя Трифонова; Ива 
Петрова, Велин Иванов, Росен Генчев и Габриела Начева (5.б), Милена Генче-
ва (2.а) и Виктория Стоянова (9.б) с ръководител Искра Генчева.

Жанет Трифонова (10.а) с ръководител Петя Трифонова; Иван Димитров 
(6.б) с ръководител Марияна Цонева; Никола Николов (10.б) и Габриела Ка-
цева (10.г) с ръководител Милена Николова; Даниела Козинарска и Ралица 
Мичева (9.б) и Цветелина Желязкова (10.б) с ръководител Искра Генчева взе-
ха участие и очакват класирането от Втория национален конкурс за литера-

Турнир по Стрийтбол

турно творчество, рисунка, мулти-
медийна презентация и видеоклип 
„България в картини и слово“.  

На 19 мapт в цялaтa cтpaнa ce 
пpoвeдe Eвpoпeйcĸo Keнгypy – eднo 
oт нaй-мacoвитe мaтeмaтичecĸи 
cъcтeзaния ĸaĸтo в нaциoнaлeн, 
тaĸa и в мeждyнapoдeн плaн. Орга-
низатор на  състезанието в нашето 
училище бе Петя Трифонова. Учас-
тие взеха 190 ученици.
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НЕКА ДА Е С ДОБРО!

Живяло някога момченце на име Мартин. То тръгнало на училище малко 
по-късно от другите с надеждата, че все пак ще успее да се образова и да по-
стигне нещо в живота си. След като започнал да се обучава, Мартин не успял 
да се сближи с останалите и решил да стане лош. Той обиждал другите деца, 
бутал ги и им ритал раниците.

Един ден, след като Мартин си тръгнал, целият клас се оплакал на учител-
ката. Тя отговорила:

– Знам какво се случва! Никой не стана приятел с това дете. Ако вие се 
държите по-добре с него, той ще спре да пречи на образованието ви. И кон-
фликтите ще намалеят.

Класът решил да организира изненада за Мартин. Децата знаели, че той 
много обича природата и помолили господина по физическо възпитание:

– Господине, може ли да отидем на разходка в гората и докато ни строявате, 
да кажете: „Днес благодарение на целия клас и специално заради теб, Марти-
не, всички ще отидем в гората!“

– Но разбира се! – отговорил господинът. – Ще ви съдействам!
Мартин много харесал специалната изненада и се почувствал част от кла-

са. Децата не спрели да си правят общи снимки. 
– Какво сте направили, та Мартин е толкова щастлив? – попитала учител-

ката, щом децата се върнали в училище.
– Ние му организирахме приятна изненада и се надяваме, че ще спре да 

ни тормози…
Как мислите, дали добрият план ще успее? Какво още биха могли да на-

правят децата?
Само доброто отношение може да преобрази човека! Затова нека бъдем 

добри!
Филиз	Палаз,	4.б

„НЕ“ НА НАСИЛИЕТО!

Насилието не е прекрасно,
        даже е ужасно.
На нищо то не може да те учи,
най-малко в математиката
с него ще сполучиш.
Човек не трябва да му вярва,
нито към него да прибягва.
Дори злодей да си,
и в теб добро се крие,
 помисли!

Мария-Луиза	Стаматова
и	Николия	Генчева,	3.а

Рис. Мария Ботева, 9.в

ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО!

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
И в тази учебна година Ученическият съвет към СОУ „Хр. Проданов“ за-

почна дейността си през октомври. За председател на УС бе избран Дзаньо 
Минев (11.б).  Като негови помощници се откроиха Иванка Арабаджийска 
и Елена Велева (11.в), Николета Димитрова (8.г), Диляна Димитрова и 
Добромир Петров (9.а), Деница Дюлгерова и Ива Сотирова (10.в), Хрис-
то Фитнев (10.г) и много други.

За 16 ноември – Световен ден на толерантността, изготвихме и монтирах-
ме плакат с всички принципи на толерантността. Така призовахме всички ни 
към търпение, доброжелателност и разбиране. Плакатът пробуди интереса и 
на най-малките ученици. Показа им как да приемат различното в другите и 
колко е важно да се уважаваме!

За 19 ноември – Световен ден за борба срещу насилието над деца, изряза-
хме сърца от червена хартия с надпис „Бъди по-добър!“, които раздадохме 
на учениците. На втория етаж, до стенвестника на училището, поставихме 
табло, по което всеки можеше да впише свое послание срещу насилието. 
Много хора споделиха своите мнения, послания и изводи на картона, дори 
възникна и писмен спор. Ето някои от мненията:

* Силният защитава слабите!
* Не на насилието и на насилника!
* Насилникът е човек, така че: „Не“ на насилието, „Да“ на човешкото у   
   насилника! За да може да се промени.
* Насилието е по силата на слабите. Бъдете хора, истински хора!
* Винаги уважавай другите! Покажи солидарност!
* Насилието е защитата на слабите духом!
* Да печелим уважението на хората без да ги бием – това е изкуство.
* Не наранявай насилника, защото ставаш като него!
* Толерантността е пътят към сърцата на всички хора!
По случай 1 декември – Световен ден на борбата със СПИН, Любомир 

Вълев (10.б) подготви презентация, която се радваше на голям интерес от 
страна на учители и ученици. Поставихме на колоната срещу входа на учили-
щето голяма червена лента, показваща съпричастността ни към страдащите 
от тази болест.

Работата на УС далеч не се изчерпва с отбелязването на значимите све-
товни дни. При всяка наша среща коментираме проблеми и недостатъци в 
училищния живот, които сами се мъчим да разрешим. Стараем се да напра-
вим престоя и работата ни в училище по-приятни и ползотворни. Един от 
проблемите в работата на УС е нередовното присъствие на представителите 
на някои от класовете. Ще споменем обаче само председателите на онези 
класове, които са най-активни! Това са председателите на 6.б, 8.б, 8.г, 9.а, 
10.в, 11.в и други. В момента работим за разрешаването на два проблема 
и същевременно се готвим за деня на ученическото самоуправление, който 
смятаме да отбележим подобаващо.

Диляна	Димитрова,	9.а

ДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ

През тази учебна година се сфор-
мира новият Младежки парламент 
под ръководството на г-жа Станис-
лава Георгиева. Благодарение на 
сплотения екип, участниците се 
заемат с различни каузи и ги реа-
лизират. В навечерието на един от 
най-светлите празници – Коледа, те 
раздаваха празнични пожелания на 
карловци. Присъстваха и на някои 
сесии на общинския съвет на гр. 
Карлово. 

Създадоха настроение както на 
учениците, така и на учителите, като 
украсиха двора на училището по 
случай Баба Марта. 

За деня за борба с тормоза в учи-
лище (ден на розовата фланелка) 
раздадоха малки тениски, изрязани 
от розова хартия, надписани на ръка. 

Надяваме се да станем свидетели 
на проявата на все повече доброде-
тели, породени от каузите на мла-
дите парламентаристи. И нека чрез 
добротата, вярата и оптимизма си те 
успеят да променят светогледа ни! 
Напред и нагоре!

Деница	Дюлгерова,	10.в

ДОБРИТЕ ПРИЯТЕЛИ
Имало едно време едно звънче на 

име Дзънчо. Дзънчо не бил свидлив. 
Когато намирал нещо, той го давал 
на приятелите си.

Един ден отишъл с приятелите 
си на панаир. Там се спрял пред ат-
ракциона и си харесал една играчка. 
Обаче не му достигали банкноти и 
затова казал:

– Ох, нямам толкова пари!
Тогава приятелите му рекли:
– Не се бой! Ние ще ти дадем па-

рите, които ти трябват, Дзънчо! Ти 
всеки път споделяш с нас играчките 
си. Сега е наш ред да ти помогнем!

Дзънчо казал:
– Благодаря ви, приятели! Много 

сте добри!
Стъмнило се. Майката на Дзънчо 

му се обадила и казала да се приби-
ра. 

На другия ден той отишъл на учи-
лище с новата играчка. Искал да я 
сподели с приятелите си. Щом ги 
видял, Дзънчо възкликнал:

– Колко хубаво нещо са приятели-
те!

Гергана	Жекова,	1.	б

ВЪЛШЕБНОТО ЗВЪНЧЕ
Имало едно време едно момиче. 

То никога не вземало звънчето от 
шкафа. Но един ден решило да го 
вземе и тогава звънчето ѝ казало:

– Ела да пътешестваме!
Момичето било очаровано от по-

каната и се съгласило през лятото 
да тръгнат на път. Така момичето е 
звънчето станали най-добри прияте-
ли завинаги!

Стефани	Александрова,	1.б

Рис. Мария Ботева, 9.в

      УРАВНИЛОВКА
      „Ти си само поредната тухла 

          в стената...“   Pink Floyd

Безмилостна косачка реже
      коси, ръце, глави –
всичко, дето все стърчи,          
          за да оформи калъпа.
Ала подрязаният плет
      за дивата душа е грозен.
И френските градини отвращават
с лицемерната си изравненост...

Посредствеността, доволна,
       тържествува –
никой не може да изпъкне,
  да се вдигне над нивото ѝ;
властта ни лъже,
    че светът е омиротворен,
щом е приведен в кома –
упоен, подстриган, хомогенизиран,
а градинарят се взира в ножиците 
 и се пита:
„Защо ме карат да върша това?“

После кръцва
надигналия се стрък –
       да не разваля хармонията.
И разкъсва неподадената си 
            оставка
на малки, еднообразни, 
        със съвършена форма,
          парченца.

Росица	Иванова,	психолог

Рис. Ренета Стефанова, 9.в

КУЧЕ И ВЪЛК
Веднъж кучето се разхождало из 

тихата гора и срещнало един голям, 
черен, черноглед вълк. Кучето си ка-
зало: „Я какъв голям опасен вълк! 
Ако се сприятеля с него, той може 
да ме пази от враговете ми – черните 
питбули, немските овчарки и всички 
по-големи от мен кучета!“

Затова кучето се приближило до 
вълка и го попитало:

– Здравей, Вълчо! Искаш ли да 
станем приятели?

Вълкът се усмихнал хитро и ка-
зал:

– Хм, добре! Но в замяна на това 
ти ще ме прикриваш, когато направя 
някоя беля.

– Добре, съгласен съм – отвърнало 
кучето.

Тръгнали двамата уж да се раз-
хождат из обширното село. Извед-
нъж вълкът рекъл:

– Виж, във фермата на дядо Пешо 
има много вкусни прасета.

– Откъде знаеш, че са вкусни? – 
попитало кучето.

– Защото съм изял много негови 
прасета, но той никога не ме е хва-
щал!

Втурнали се двамата към прасе-
тата, които се разквичали от страх. 
Дядо Пешо тъкмо идвал да си на-
храни стоката, но щом видял напа-
дателите, ги подгонил с ножа и с 
една метална тава. Вълкът се скрил, 
но дядо Пешо хвърлил тежката тава 
по кучето и го уцелил. То паднало и 
умряло...

По-добре без приятели, отколкото 
с такива, заради които ще умреш.

Филиз	Палаз,	4.б

МОЯТА ЛЪЖА
Веднъж, когато играехме на мач в 

моето село, си биехме дузпи. Беше 
мой ред да ритам. Големите се за-
гледаха в нещо настрани, и аз се 
възползвах. Бих дузпата, но не уце-
лих вратата. Големите ме попитаха 
какво е станало. Аз им отвърнах, че 
съм вкарал, но Даниел възрази. Го-
лемите знаеха, че съм честен, и уда-
риха Даниел, понеже ми повярваха. 
Така заради мен набиха по-честно от 
мен дете...

Вече съжалявах, но ме беше срам 
да си призная. Затова разказах тази 
история – да ми олекне.

Стилян	Гаджев,	4.б

АКО БЯХ ШЕФ...
Ако бях шеф, щях да давам по-го-

ляма заплата, за да може работници-
те ми да са доволни.

Ако бях шеф на училище, щях 
често да карам часове с учениците, 
за да има дисциплина. Щях да съм 
строга и справедлива с учителите и 
учениците.

В моето училище ще обзаведа две 
или три библиотеки с много книги, 
сами разбирате защо.

Когато учениците слизат по стъл-
бите и минават по коридорите, ще 
царува тишина.

Ще направя междучасията по-го-
леми, за да имат време учениците 
да закусват и каквото искат още да 
правят. Но ако закъсняват за час с 
десет и повече минути, ня¬ма да ги 
пускам в часа. Ще им напиша неиз-
винено отсъствие, за да се научат да 
влизат в час навреме.

Още много мога да си фантази-
рам, но дали най-хубавото нещо на 
света е да бъдеш шеф? Едва ли...

Вероника	Станева,	5.б

СВЕТЛИНА

Обичам да се събуждам рано, за 
да посрещна изгрева. Но един ден 
го направих много по-рано от обик-
новено. Когато се събудих, всичко 
беше тъмно. Очите ми едва успяваха 
да забележат малки бледи звездички 
в почти непрогледната тъма. Нещо в 
мен копнееше да видя поне един лъч 
светлина!

Излязох на терасата и зачаках. 
Хоризонтът започна да просветлява. 
Облаците поруменяха, небето се оц-
вети в оранжево. Сърцето ми трепна, 
защото видях как изгревът прогонва 
войската на Мрака! В този момент 
душата ми се изпълни с възхищение. 
Затворих очи, за да си спомня колко 
силна беше тъмнината. А когато ги 
отворих, войските бяха прогонени. 

Навред царуваше Светлината! Ве-
селите лъчи заливаха света с любов 
и доброта. Проникваха и в най-тъм-
ните кътчета на земята, за да ги 
осветят. Победата на светлината бе 
пълна!

Накрая Доброто винаги побежда-
ва злото! Така е в приказките, така е 
и в живота. След всяка нощ приижда 
денят! След всяка скръб ще дойде 
радостта. И така за нас винаги ще 
има изгрев!

Филиз	Палаз,	4.б

Рис. Ренета Стефанова, 9.в

Рис. Виолета Банкова, 10.в
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МИРОСЛАВ МОЙСЕЕВ – АСТРОНОМ ПО ПРИЗВАНИЕ!
Пореден повод за гордост в СОУ „Христо Про-

данов“ е участието на Мирослав Мойсеев (10.б) в 
Областния кръг на олимпиадата по астрономия, 
проведен в гр. Пловдив. Тази година Мирослав зае 
призовото трето място за областта! Той за поредна 
година участва в групата по астрономия, включена в 
НП „С грижа за всеки ученик“ под ръководството на 
г-жа Донка Дончева.

Любовта на Мирослав към астрономията е посло-
вична, а желанието и амбицията, с които чете са-

мостоятелно специализирана литература отдавна възхищават преподавате-
лите и впечатляват съучениците му. 

Другата страст на Мирослав е мотоциклетният спорт. В свободното си вре-
ме, заедно с приятели, се наслаждава на удоволствието и свободата, които 
дават високите скорости. Пожелаваме му да съумее да запази спортния хъс и 
устрема си към постиженията в астрономията до следващата астрономиче-
ска проява, в която ще ни изненада с поредната своя победа!

С ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА И СПОРТЕН ДУХ!

В нашето училище спортът е традиция и всекидневна изява на учениците 
в часовете по физическо възпитание и СИП по определените спортни дисци-
плини: волейбол, футбол, тенис на маса и спортно катерене. Бихме казали, че 
спортът е станал и начин на живот за голяма част от подрастващите. Много 
са успехите, постиженията и редом с тях – наградите, спечелени с пот и мно-
го работа и олицетворяващи труда, всеотдайността и волята за победа.

Ежедневната работа и тренировка на учениците в СИП по тенис на маса 
и оспорваните победи в община Карлово дават своя положителен резултат! 
При участието ни в гр. Пловдив на Областния кръг по тенис на маса, на 26 
март тази година, отборът на момичетата (5-7. клас) в състав Моника Вла-
димирова (5.б), Стела Кисьова (7.в) и Чудомира Зонева (6.а) се класира на 
трето място! 

Отборът на девойките (8-10. клас) в състав Елена Симеонова (10.в), 
Александра Михалева (10.а) и Елена Кисьова (10.б) също показаха спорт-
ния си дух, заемайки трето място.

С голяма похвала и отличие за любовта към спорта тенис на маса не 
бих пропуснал да спомена и следните състезатели: Тодор Султанов (7.б), 
Чавдар Атанасов (8.б), Георги Цонков ((10.б), Константин Гурбанов (9.а) 
и Красимир Кънчев (9.в).

В допълнителния час по ФВС, във връзка с темата „Работа с карта и ком-
пас“, през ноември 2015 г. проведохме туристически поход с около 40 уче-
ници от девети клас. Маршрутът бе Карлово – Каравелово – хижа „Фенера“ 
в Същинска Средна гора. Преходът беше лесен, но продължителен – 22 км 
в рамките на 8 часа в едната посока. Под връх Кози грамади посетихме тра-
кийска резиденция, построена от траките през 5-4 век преди новата ера, на 
височина над 1100 м.

Николай	Рангелов,	учител	по	ФВС

* * *
Цял месец чакам с трепет под 
                                                дървото
да мине щъркел – пратеникът бял,
на покрива да кацне пак в гнездото,
мъжествен, тих, красиво помъдрял.

Да тропне с клюн по всяка
                                             керемида,
под тях да крие късчета душа,
по мъжки свил под тежките си 
                                                    мигли
от дългия си път една сълза.

Мирише ми на пролет – млада, 
                                                   ранна,
дървото заблестя в предсватбен 
                                                      цвят.
Чух звън на клюн по спящата 
                                               камбана,
разпръснат над възкръсналия град.

Какъв вълшебен, странен ритуал –
градът осъмна щъркелово-бял!
Той, гостът скитник, беше долетял
на покрив да издигне своя храм.

* * * 
Започна шестата година,
откакто появи се тя –
като виелица необяснима,
като по чудо мойта дъщеря.

Сега е палава, не носи
от мене ни една черта,
но знае – като я докосна,
че в мене преминава тя.

Задава хиляди въпроси –
нормално е за възрастта,
и иска бързо да порасне,
да грабне в шепите света.

Да го обходи, да го покори
и всички тайни бързо да узнае.
От всяка драскотина я боли,
но мога ли да я опазя?

Сега е малка, някой ден
тя в своя свят ще ме побира.
И тя ще стане като мен,
но чудото е, че я има!

* * *
В такава нощ не мога да заспя,
когато кукумявките са будни,
и виковете, свити в тишина,
забиват се в кръвта като куршуми.

Душата хапят падащи звезди,
по-тежки, пълни с празни
                                            обещания,
небето – шатра циганска, гори,
опасно е за тайни и признания.

В такава нощ не може да боли –
за мене някой искрено се моли,
простени са ми всичките вини
и Бог навярно с другите говори.

Олеква ми, усмихвам се почти
и с всеки миг безсъние повтарям,
че няма тази нощ да сме сами...
Небето свърши. Стигнахме до края.

* * *
Иконата е тъжна до разкъсване –
до нея има само чаши мръсни,
бонбони, шоколад и два-три
                                             пръстена,
пред нея никой вече не се кръсти.

Безбожно задлъжняла е и стаята,
из нея се разхождат шумно паяци,
на пода плаче книгата, най-старата,
по нея има само празни страници.

Очите ни са пусти, като въглени,
горчиви и от обич, и омраза,
душите ни са тежки котви, хвърлени
на дъното, сред хаоса, в безкрая.

Безбожно и бездомно сме
                                           предадени,
прозорците са слепи под капаците,
отдавна в Рая вече няма праведни –
дори и там на почит са
                                      бездарниците.

Тина	Маринова,	учител

Надежда Станулова, възпитател 
в СОУ „Хр. Проданов“, спече-
ли поощрителна награда от На-
ционалния литературен конкурс 
„Славянски дух и единение“, 
организиран от Славянското дру-
жество в България. Възпитаничка 
на училището, Надежда завършва 
Славянска филология в ПУ „Па-
исий Хилендарски“ и се завръща 
при децата, за да ги подпомага по 
пътя на знанието и творчеството. 
Като студентка и след завърш-
ването си в три поредни години 
тя завоюва три трети награди за 
художествен превод на поезия и 
проза от полски език. От Нацио-
налния конкурс за разказ „Под 
върха“ Надежда Станулова полу-
чи първа награда на публиката! 
Ентусиазираната преподавателка 
активно се включва в дейността 
на Клуб „Литературен Еверест“, 
като мотивира и подкрепя своите 
ученици. 

ТРЯБВА ДА МЕЧТАЕШ

За да се случи нещо, 
за да може да се случи,
се появява любовта.
Трябва да мечтаеш!
Вместо да духа студ
и на горещото да се опариш,
и от дъжда да бягаш към канала –
трябва да мечтаеш.

Когато падат като есенни листа
дните ни от календара,
щом стане сиво и мъгливо –
трябва да мечтаеш.
В прохладните и празни часове
на съдбата си да се решиш,
преди и щастието да те подмине –
трябва да мечтаеш.

В ритъма на ветровитата тъга
вълнàта винаги към плажа се 
            завръща,
ти не забравяй никога това –
да, трябва да мечтаеш.
За да се случи нещо, 
за да може нещо да се случи,
се появява любовта.
И трябва да мечтаеш!

Йонаш	Кофта,
										в	превод	на	Н.	Станулова

Казвам се Надя Титова, с нова фа-
милия – Пaршал, майка на две мом-
чета. В момента живеeм в Дубай, но 
за постоянно живея в Бристол, Вели-
кобритания.

За първи път прекрачих прага на 
СОУ „Хр. Проданов“ на 15 септем-
ври 1986 г. като първокласничка. 
След седем години много от моите 
съученици отидоха в езиковите гим-
назии в Пловдив, но аз реших да 
кандидатствам в току-що откритата 
паралелка по мениджмънт и чужди 
езици в моето училище. За щастие, 
ме приеха и там учих до завършване 
на 12. клас. Много се гордея с обра-
зованието и знанията, които учили-
щето ми предложи! Когато канди-
датствах в чужбина, имах същите 
шансове за успех като съучениците 
ми, завършили езикови гимназии. 
Приеха ме в Лондонския и Бристол-
ския университет, които са в топ 10 
на университетите във Великобрита-
ния. С други думи, шансовете, които 
солидното основно и средно българ-
ско образование дават на един уче-
ник да се справи с конкуренцията в 
университетите на световно ниво, са 
неоспорими! 

СОУ „Хр. Проданов“ е едно от 
елитните училища в страната на-
равно с езиковите, математическите 
и търговските гимназии. То дава на 
своите ученици равни шансове за 
успехи и високо ниво на образова-
ние, разнообразие от профили и сво-
бодно избираеми предмети. Това са 
едни от най-важните предпоставки 
за успех, както и високо квалифици-
раните кадри в него, разбира се. Но 
най-важна за успеха винаги е била 
мотивацията на учениците. Колко-
то по-нависоко се стремят, толкова 
повече ще постигнат! 

Имах голям късмет да завърша 
Business Administration в Bristol 
Business School, University of the 
West of England. От 200 човека, за-
вършили Business през 2006 г., само 
петима го направихме с пълен отли-
чен (First Class degree). Това ми даде 
шанс да опитам западното образова-
ние и начина на преподаването му. 
Това, което бих искала да видя и в 
българското училище, е въвеждането 
на приложна практика. Предмети-
те не само да се учат по учебник, но 
и да се прилагат! Например химията 
трябва да се експериментира в лабо-
ратория, за музиката е необходимо 
звукозаписно студио и разнообразни 
музикални инструменти, на които 
учениците да свирят и да могат сами 
да творят и да се упражняват музи-
кално. Да има амфитеатрална зала 
или театрално студио, където уче-
ниците сами да пишат и представят 
пиеси на сцената. Да не забравяме 
необходимостта и от спортно обо-
рудване на световно ниво! 

Това e задължителната част от ус-
ловията, които английските училища 
и университети предлагат на своите 
ученици. Там се набляга върху раз-
витието на децата в пожеланото от 
тях направление. Ако нашите уче-
ници имат повече условия, и те ще 
могат да се подготвят за стипендии 
от университети в чужбина, било то 
за академични постижения, спортни 
заложби или музикални дарби. Вяр-
вам във възможностите на многото 
талантливи и мотивирани млади 
хора, които могат да постигнат це-
лите си, независимо че те изглеждат 
твърде далечни, живеейки в малък 
град. Но погледът към бъдещето, ам-
бициите и възможностите не трябва 
да имат граница! 

В навечерието на 31. годишнина 
от създаването на моето училище 
(за което съм съхранила 12 години 
спомени и което съставлява голяма 
част от живота ми) искам да поже-
лая на училището и на моите скъпи 
учители честит празник! И да им 
благодаря за всичките хубави годи-
ни, преминали в подкрепа, насър-
чаване и предизвикателства за нови 
постижения, които ни помогнаха да 
поемем нашия път след завършване 
с гордо вдигната глава и самоувере-
ност в нашите сили и способности. 
Честит празник!

Надя	Титова	Parshall

ПОЗДРАВ ОТ ДУБАЙ!

ПАТЕТИЧНО
Затварям очи и виждам нежното 

сияние на училищната сграда, об-
ляна в слънчева светлина. Чувам 
веселата глъчка на малките учени-
ци, боботенето на възмъжалите и 
чуруликането на девойките, и усе-
щам прилив на енергия, заобиколена 
от толкова много дръзновена мла-
дост...

Какво би било нашето общество 
без училището? Тази хулена и поня-
кога отричана институция има една 
цел – да подготви младите за живо-
та. Тук е събрано днешното утре и 
от това какво е то, можем да гадаем 
за бъдещето.

Красотата на света се корени в 
различията. Многообразието е из-
градено от хиляди преплетени ин-
дивидуалности, които в своята пъст-
рота образуват цялостно, завършено 
единство и всеки от нас е частица 
от това единство, допринасяйки за 
неговата съвършеност. Като безброй 
атоми се блъскаме един в друг, из-
глаждаме здрави връзки, допълваме 
се и, хванати за ръце, покоряваме 
върхове. Всяка една завладяна ви-
сина изгражда в нас постоянство и 
сила, моделира душите ни, изпълва 
сърцата ни с радост и удовлетворе-
ние, но и придвижва света с микрон 
напред. Покорените върхове се мно-
жат, а до тях се извисява върхът на 
гордостта и себеуважението, който 
ние самите изграждаме... 

А всеки от нас е прекрасен по сво-
ему. Един е по-умен, друг – по-си-
лен, трети – по-ловък. Няма човек, 
който да е съвършен и да може всич-
ко. Но съвършенството трябва да 
бъде основната ни цел. Този стре-
меж е най-добрата мотивация! За 
да реализираме тази цел, трябва да 
работим в екип. Тогава силите и въз-
можностите се множат многократ-
но. И всяка една индивидуалност 
дава своя принос за общото благо. 
Затова, мили мои ученици и учите-
ли, да се хванем за ръце и да поте-
глим напред! Силни, уверени във 
възможностите си, целеустремени и 
всеотдайни! В името на нас самите! 
В името на изстрадалата ни родина. 
В името на човека!

Напред и нагоре!
Пенка	Василевска,	учител Надя	Титова	Parshall



април, 2016 г.

ЗА ДЪЖДА, КОЙТО 
ТИХО РЪМИ

По стъклата се стичат изплакани
от неоните, светли сълзи.
Вън догонват среднощните влакове
пусти гари, отминали дни...
 
Всеки стълб е край пътя разпятие–
върху него възкръсват звезди,
а земята разтваря обятия
за дъжда, който тихо ръми.
 
И заключен сред своите спомени,
влизам в тъмния нощен сандък,
за да сбирам парченца отломени,
с тях и чувствата - стрък подир  
                                                        стрък.
 

КЪТЧЕ В РАЯ

Малките щурчета оцеляха –
как не се удавиха в дъжда!
Дом им стана родната ми стряха,
под която скриха се в нощта.
 
Миналото се смали, изстина –
мокро бе до кости от дъжда.
В тъмното незнайно где замина,
влачено от мътната вода.
 
Но се стопли хладната ми стая,
звъннаха студените стъкла!
Вече имах свое кътче в рая –
свиреха щурчетата в нощта!

ЩЕ ОТКРИЕМ ЛИ 
НЯКОГА СМИСЪЛА

Ще открием ли някога смисъла...
и кои... и защо... и къде сме?
Мъдри мисли стотици са писали
и живота възпели са в песни.
 
А словата отлитат в пространството 
да чертаят небесна пътека,
по която към бъдното странстваме...
Но все още е малък човека!
 
Непрестанно нагоре се взираме
към далечните звездни простори –
заслепени, не подозираме,
че езика на Господ говорим!

ОТКЛЮЧВАМ… 

Отвънка, пред прага тъгата стои,
до нея – две улични псета.
Отключвам. Тя гледа ме с празни 
                                                            очи,
от своите мисли обзета.
 
И питам я:– Рано дошла си. Кажи?!
– Наскоро приятел изпрати...
– Какво да ти дам...– дрехи, малко 
                                                        пари...
Отвръща ми: – Искам съня ти!

ПОЛЕТЯЛА МЕЧТА

Там, на брега, зад високото било,
вятърът вдига платна.
Тука, на село, издигат хвърчило
двете съседски деца.
 
Може би утре ще станат моряци
тези момчета добри!
Прави в небето хвърчилото знаци:
“Ама че луди глави!”
 
А пък по пътя момчетата тичат,
после отпускат връвта.
Горе хвърчилото вече прилича
на полетяла мечта!

Мариан Кръстев
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КЛУБ „ЛИТЕРАТУРЕН ЕВЕРЕСТ“
Всяка година приобщаваме нови деца към писането, но за първи път от 

създаването на Клуб „Литературен Еверест“ се радваме на вливането на све-
жа кръв и от страна на педагозите! Поздравяваме  Стефка Иванова, Мария 
Лалева и Надежда Станулова за смелостта да творят и публикуват редом 
със своите ученици! И нека вдъхновението им не пресъхва!

Учебната 2015/16 г. започна по шеметен начин за творците от клуба! Шес-
токласничката Венцислава Писачева, чието творчество познаваме от стра-
ниците на в-к „Литературен Еверест“ още от трети клас, заслужи необикно-
вена награда във Втория национален ученически конкурс „Цончо Родев“ за 
разказ на историческа тема! Наградата е необикновена, защото конкурсът бе 
за ученици от 7 – 12 клас (през учебната 2014/15 г.), а когато изпрати творбата 
си, Вени бе в пети клас!  (Разказът е публикуван на 2 стр. на вестника.)

И втората книга на Цветина Пенева (10.в) „Почти непълнолетна“, изда-
дена през 2014 г., заслужи награда от национален литературен конкурс! На 
28.10.2015 г. в София Цветина получи приза за млад автор в конкурса за кни-
ги Литературна награда „Николай Хайтов“ – 2015 г. 

Клуб „Литературен Еверест“ също бе удостоен с награда, но в друг нацио-
нален литературен конкурс за книги. На 6.11.2015 г. и четирите изпратени 
книги на творците от клуба получиха обща награда в Бургас, в конкурса 
„Голямата книга в малкия град“! 

ОТВОРИ ОЧИ

Отвори очи! Недей робува!
Погледни прекрасното в света!
За изящност взорът ти бленува.
Тя е чудото на вечността.

Цветовете, формите, водата
са вулкан, разпръскващ красота.
Пищността на залези в позлата
в теб събужда странна висота.

Долови покоя на гората,
ветровете, пиещи роса,
пролетта, шептяща на цветята
с разпиляна свилена коса.

Нанизите перлени, събрали
прелестта на влюбено море
и очите, нежността познали
във невинен поглед на дете.

Обичта на птиците в простора,
нарисували с тела бразда,
как приветстват бързащите хора
с многогласен зов за свобода.

Докосни мечтите на Балкана –
в аромат на розобер трептят.
Тържество на Розата настана
и камбани празнично ехтят.

На хорото багрени шевици
и алтъни царствено блестят,
бързоноги български девици
сякаш не танцуват, а летят.

Отвори очи за красотата 
на обкова бронзов на нощта!
Окачи феерия луната
с рой светулки, носещи свещта,

и запали приказно кандило,
да разбули тайни в любовта,
да нагледа семето родило
и разсипе още красота.

Отвори очи! Недей робува!
Погледни прекрасното в света!
Та в копнеж сърце да залудува.
Отвори очи за любовта!

Галина Димитрова

Рис. Ренета Стефанова, 9.в

* * *
Минавам по детските пътища,
в душата ми тлее жарава,
очите ми чакат надеждата,
сърцето ми чака забрава.

А Бог преброил е сълзите ми,
които изплаках за тебе!
И само скръбта във очите ми
напомня за нашето време.

Минавам по детските пътища.
Буря във мене бушува!
Изстрадвам те в моите сънища,
Но още за тебе бленувам…

* * *
Отново виждам стръмни хълмове 
                                                  пред мен,    
ще трябва таз преграда да прекрача,
но тъмно е, студено е… съвсем…
Горят контурите им в здрача!

Но аз ги виждам и усещам тук,
нима ги извисих, нима запалих
в душата си, премръзнала от студ…
Отново мен си не пожалих!

И днес стоя пред тях – сама ги 
                                                  сътворих,
но надали сама ще срина,
и страх, страдание и болка в тях 
                                                  вградих…
Сега ще трябва смелост, за да ги 
                                                   премина!

А аз съм слаба, малка и сама,
огромен ужас във сърцето ми 
                                                     пулсира,
ще трябва да достигна до върха…
И може би от другата страна, 
това, което търся, ще открия…

* * *
Във бездна душата ми вечер потъва
и бури безмилостни в нея горят .
Какво ли да чакам? Какво ми 
                                                      остава?
Освен да се моля, презряла светът.

Защо го презирам? Да питаш – не 
                                                           зная!
Все някой за моята болка виня.
А то не е болка, всъщност жива 
                                                     изгарям,
понесла в сърцето тежестта на ума.

В безумната битка душата умира,
загубвам последните нейни следи,
с едничка надежда да бъда 
                                                  щастлива,
с едничка надежда да спре да боли.

* * *
Търсих те…
Не те открих…
Заспивам…
В тази нощна тишина.
Викам те…
Обичам те…
Умирам…
Вкопчена във своята тъга.
Моля се пак да те видя! 
Безумен е този въпрос:
дали те обичам, но крия,
дали пък те мразя, ЛЮБОВ?
Далеч от очите ми, скрито
е твоето бурно сърце.
Търсих те, плачех, умирах…
Живота ми взел си в ръце!

Стефка Иванова

Рис. Мария Ботева, 9.в

Рис.
Мария
Ботева,
9.в

ПРИМОРСКО

Така ми липсва моето море
със свойта синя необятност;
когато съм при теб, море,
забравям всяка неприятност. 

И моето Приморско е далеч,
далече са вълните сини...
И гларусите мои са далеч –
отминаха безгрижните години.

Градът бетонен днес ме приюти,
а той е необятно страшен, 
тук няма гларуси, вълни,
тук всичко сиво е и прашно.

Мое слънчево Приморско,
спомените летни запази, 
ти криеш тайни скъпоценни
и нежно къпеш ги с вълни.

За теб днес мога само да мечтая 
и да си спомням със усмивка на 
                                                     уста.
Ти пазиш още мойта тайна жива
и искам за това да ти благодаря.

КАЗАНЛЪШКА 
ПРОЛЕТ     

В ранна пролет, в пролет китна
въздухът бе освежен
и мечтаех аз да литна 
към Балкана вдъхновен.

Той отдавна се разпука,
в цвят потъна Казанлък,
ароматни вишни тука
всяка пролет пак цъфтят.

Като хубави девойки,
хванали се за ръка,
бели вишни все по двойки
поздравяват ни града.

И свенливо се усмихват,
галят ни със нежен лист, 
и целуват с цвят от прелест
възхитения турист.

Белоцветни вишни снежни
разпиляват цвят по цвят,
като ситни рози нежни 
украсяват този свят.

Гордо гледа ги Балканът,
белоцветен е града –
с поздрав дъхав ни приветства
Розовата долина!

ПЪРВОЛАЦИ

Куп засмени личица
и очи като звездици,
мойте весели деца
в първи клас са ученици.

Като кошерче пчели
се боричкат, тичат, смеят,
ранобудни от зори –
те за знания копнеят.

Първокласници добри
пишат, смятат и сричкуват,
а след песни и игри
с топката навън лудуват.

Мои весели деца,
вий сте радост за сърцето,
преоткривате света, 
в мен запазвате детето!

Мария	Лалева

На 11.11.2015 г. в общинската биб-
лиотека Росица Иванова представи 
пет свои книги – за първи път пред 
карловска публика! Цял час не стиг-
на на бъбривата авторка, за да раз-
каже за перипетиите на сборниците 
си „Училището (не)любимо през 
погледа на психолога“ (2012, на-
учно-популярни статии); „Рилски 
мистерии“ (2014, разкази); „Ла-
конично“ (2014, поетични миниа-
тюри); „Реквием“ (2015, стихотворения) и „Диаманти“ (2015, литературни 
изследвания и публицистика). Заедно с пролетта се роди и последната (засе-
га) книга „Amore!“	(2016, стихотворения). Психоложката издава лиричните 
си книги под името Росица Дикова.

Очакваме да излезе от печат и първата книга на г-жа Мария Лалева 
„Приключенията на малката Рая“, с детска тематика. Желаем нови успехи и 
нови книги на творците от Клуб „Литературен Еверест“!

***
Да те докосна аз не мога –
сякаш създаден си от Бога:
с очи зелени и игриви
жените правиш ти щастливи.
Да се надявам ми остана!
И щом пред огледалото застана,
си казвам: „Не тръгвай никога от 
                                                            мен.
Нека животът ни да бъде споделен!“

ТЯ

Зад черната маска
криеше се тя –
нежна, страстна
и опасна –
истинска жена!
Очите като пламък
изгаряха мъжа,
ала със нежен поглед
омайваше света.

***
Вино в чаша,
полегнала в снега.
Декември!

***
В небето – буря,
отдолу – вишните цъфтят.
Това е пролет!

***
Птиченца подскачат в ритъм
       върху клонче –
поздравяват пролетта!

***
Черешов цвят полита,
носи се из небесата.
Ухание на пролет!

Надежда Станулова, учител

Рис. Ренета Стефанова, 9.в


