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УВОДНО

ЕГ “ПЕйо Яворов” - СилиСтра

Будители. Нещо ме кара най-напред да 
разтворя речниците и енциклопедии-
те. Оказва се, че в другите езици такава 
дума няма. Има опити думата “будите-
ли” да бъде преведена, но не се получа-
ва нещо повече от “събуждачи”. Трудно 
може да се намери по-хубава дума, която 
в същото време да е толкова семантично 
заредена. Тя носи в себе си не само физи-
ческото “пробуждане” и “събуждане”, а 
най-вече порива към духовна “пробуда”, 
подтика към “будност” на душата, към 
неуморно “бдение”, към “бъдене” и в ми-
налото, и в настоящето, към просвета и 
просветление.

Христела Боянова, 
Х а клас

СПОДЕЛЕНО
На 28 юли 1922 г. Министерството на 

народното просвещение излиза с Окръжно 
№17743, според което Първи ноември е опре-
делен за “празник на българските будители, 
ден за отдаване на почит към паметта на 
големите българи, далечни и близки стро-
ители на съвременна България”. По-късно 
през същата година на 31 октомври Минис-
терският съвет излиза с Постановление 
за огласяване на празника, а на 3 февруари 
1923 година цар Борис ІІІ подписва Закон за 
въвеждането на Деня на народните буди-
тели като общонационален презник. Чес-
тването е продължило до 1945 г. На 28 ок-
томври 1992 г. 36-тото Народно събрание 
възобновява традицията по настояване на 
проф. Петър Константинов, председател на 
Общонародно сдружение “Мати Болгария”.

Свилена Георгиева, 
VІІІ б клас
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Инициатива на Гьоте институт
Представяме една инициатива на Гьоте институт - България и Румъния, подкрепена от българското и румънското Ми-

нистерство на образованието, която се проведе в периода 26 август – 06 септември 2013 г. 
В рамките на тази инициатива беше предвидено двуседмично обучение, което се проведе първата седмица във Вар-

на със съдействието на Департамента за повишаване квалификацията 
на преподавателите, а втората седмица беше в Румъния, в малко морско 
градче Ефорие Норд. 

В обучението взеха участие млади преподаватели по немски език от Бъ-
лгария, Румъния и Република Молдова. България и Румъния бяха предста-
вени по предварителен регламент от по 10 участници, а Република Мол-
дова  от четирима.  Право на участие при предварителна селекция имаха 
учители до 35 години и със стаж не повече от 5 години. Тези условия спо-
могнаха за създаването на хомогенна група, с идентични интереси и цен-
ности, което се оказа изключително полезно за нас – техните мултипли-
катори.  Като мултипликатори, т.е. ръководители на обучението, бяхме 
ангажирани по предложение на Гьоте институт трима души – всеки с 

различен контекст на пре-
подавателска дейност. 
Румънската страна беше 
представена от Мария Трапен, университетски преподавател в родния си 
град Херманщат, който се намира в центъра на Румъния и е живописен град, 
с много немски привкус. Тук е достатъчно само да се спомене, че кметът 
на града е германец, за да се добие представа. С Мария се познавахме 
малко преди това и никога не бяхме работили заедно, но бързо разбрахме, 
че сме една кръвна група и съвместната ни работа се оказа много приятно 
и леко сътрудничество. В нашия екип беше включена и Тамуна (всички 
я наричахме с малко име), която се грижеше за доброто настроение и 
сплотеността на всички ни. Тамуна е от Грузия и е сътрудник в Гьоте 
институт, където води езикови курсове, организира тренинги за учители, 
участва като екзаминатор на изпити. Фактът, че трите идвахме от различ-
ни реалности – училище, университет и Гьоте институт – се оказа много 
печеливш, защото взаимно се допълвахме и вдъхновявахме. Но да се вър-
на на участниците. Не можете да си представите какво удоволствие е да 
застанеш пред 
толкова любоз-

нателни, компетентни и отворени към новото млади учители. 
Всички задачи те поемаха и изпълняваха с ентусиазъм, питаха, 
когато нещо не е ясно, даваха предложения. И въпреки че бяха 
от три различни страни, показаха немска точност и дисциплина, 
може би повлияни неимоверно от професията си. Тук в никакъв 
случай не мога да разгранича и участниците, казвайки нещо от 
рода: „Да, румънките са много по-добри“ или обратно… Прос-
то всички участници бяха равностойни. Изключителната толе-
рантност, взаимното уважение и помощта, която си оказваха, ме 
изумяваха неведнъж. В края на семинара се създадоха истински 
приятелства, уговориха се нови срещи. 

Може би това, което установих като разлика е, че в Румъния 
има много млади учители. А немският език е предпочитан и изу-
чаван, често се предлага не като втори чужд език, а като май-
чин. 

Съдържателна-
та част на обуче-
нието включваше най-новите концепции в преподаването на немски език: 
основни компетенции на учителя, методико-дидактически принципи, фак-
тори в  ученето и преподаването, планиране на урок, Европейска езикова 
рамка и др. Всичко това разбира се беше представено в добрите традиции 
на Гьоте институт: с много онагледяване, разнообразни методи и много 
практически задачи. Наивно е да се мисли, че за две седмици някой е в 
състояние да разбере и научи всичко, но в края на семинара всички изра-
зиха  удовлетвореност и намерение да продължат да работят като учители 
и да направят часовете си по-достъпни и приятни за учениците и разбира 
се да изпробват много от нещата, които им показахме.

Незабравима ще остане обаче рамковата програма. Във Варна органи-
зирахме интернационална вечер на страните и всички се постараха да 
представят своята страна по атрактивен и красноречив начин. Разбира се 
имаше и колективно посещение на варненския плаж както и обиколка на 
града с немскоговорящ екскурзовод. На път за Ефорие  Норд имахме пре-
стой в Балчик и Калиакра. Нашите гости бяха много впечатлени и с тъга 
напуснаха България, но с намерението да дойдат отново. 

Впечатляващо за мен беше как всички с желание говореха на немски език, дори и със сънародниците си, за да не се 
чувства никой пренебрегнат. Естествено, нямаше как да пропуснем възможността взаимно да се научим на някоя и друга 
дума или израз по съседски. 

А какво научих аз тези две седмици? За мен те бяха нагледен урок по толерантност. Всеки преодоля себе си, своето его, 
своя интерес в името на една обща цел: Да бъдем добри в това, което правим. Да сме добри учители.

Лилия Лечева, учител по немски език

Последния ден, равносметката: 
пред Дървото на По(Знанието).

Във Варна, първи ден: Участниците изготвят визитки, с 
които да се представят.

Групова снимка в Ефорие Норд.

В Ефорие Норд, в двора на училището: Игра след обед-
ната почивка
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Обучение в Teachers College, Columbia University

Днес, 29.10.2013 г. от Ню Йорк сити, след триседмично обучение в Колумбийския универ-
ситет, се завърнаха преподавателите по английски език Анета Атанасова и Кремена Радо-
ева.  В следствие на триетапен конкурс 14 учители от България бяха селектирани сред около 
стотина кандидати да участват в Програмата за подготовка на лидери в българското образо-
вание.  Програмата беше спонсорирана от фондацията „Америка за България” и включваше 
семинарно обучение в Teachers College, Columbia University и 7 целодневни наблюдения в 
държавни и частни училища.

Интервюто с тях четете в следващия брой.

В учебната зала в  Teachers College, 
Columbia University

Columbia University

ELTP2013 group

В Колумбийския университет с Dr. Meier

Columbia University - Alma Mater

На спортен полуден - с Директорката 
на държавното 

В Колумбийския университет с Кени - преподавател 
по програмата

По време на обучението в 
Teachers College, Columbia 

University

Г-жа Анета Атанасова

По време на 
обучението в 

Ню Йорк

В нощен Ню Йорк
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8.00ч сутринта. Метрото е почти препълнено. Всичко 

изглежда обикновено,

Поредният работен ден за бюргерите на Виена. Всич-

ки бързат за работа, за училище или към университета. 

Сред тази тълпа сме и ние – 22 ученици на Езикова гим-

назия ”Пейо Яворов” – развълнувани пред новото, но 

готови за всяко предизвикателство на огромния град.

Какво пред-

лага на наше-

то внимание 

австрийската 

столица днес? 

Идеалите на 

С р е д н о в е к о -

вието, про-

мените в Ре-

несанса или 

изящната ар-

хитектура на 

Барока? Да, 

намираме се 

във Виена и 

отговорът е 

– от всичко...

по много.

 Духът на ис-

торията вита-

еше около нас. 

Чрез запазе-

ните шедьов-

ри на архи-

тектурата, на 

изкуството и 

музиката, Вие-

на ни предло-

жи да се вър-

нем назад във 

времето и да 

се потопим в 

един приказен 

свят. Още ве-

черта на при-

стигането ни 

опитахме про-

чутия Виенски 

шницел, който 

е още по-вку-

сен докато на-

блюдаваш опе-

ра на открито 

точно в центъра на Виена.  Беше наше удоволствие да 

посетим дворците “Schцnbrunn” и “Belvedere” и да се до-

коснем до живота на австрийските крале и кралици и 

разбира се, принцеса Сиси. След като ежедневието им 

преминава в 

обиколка на 

к р а с и в и т е 

дворци, как 

са се забавля-

вали? Огром-

ните зали за 

балове, музи-

ка и танци... 

Музика ли ка-

зах? Няма как да посетим Австрия и да подминем кла-

сическата музика и В. А. Моцарт. Вярно, че бонбоните 

‘Mozartkugeln’ са любими на всеки от нас, но никой не 

очакваше, че и музиката на Моцарт ще ни хареса толкова 

много. Е, впечатленията след концерта бяха страхотни.

Едновременно с впечатлявящите си  исторически памет-

ници Виена има и много модерна визия. Интересно беше 

да посетим Техническия музей, в който са изложени теж-

ките оръжия от войните, както и последните достижения 

на технологията в днешни дни. Австрийският парламент 

отвори вратите си за нас, посетихме също и сградата на 

международната организация ООН. Ще запомним забав-

ните моменти 

от увесели-

телния парк 

„Пратер” и 

п р е к р а с н а -

та гледка от 

т е л е в и з и -

онната кула 

„Donauturm”. Възможно ли е само с един поглед да ви-

диш всички места, които си обходил за 5 дни? Да, когато 

погледнеш от въртящото се кафене на „Donauturm” на 

около 200м над земята. Последният ден се отдадохме на 

шопинг по MariahilferstraЯe в търсене на подходящите 

сувенири и подаръци. 

За няколко дни прекарани тук,  катедралата “Св. Сте-

фан”, сърцето на Виена, се превърна в наш Treffpunkt, а 

площадът Stephansplatz – любимо място за отдих или 

за разходка по магазините. Опознахме Виена достатъч-

но добре, за да ни се иска да останем там завинаги. Но 

нашата родина ни очакваше и трябваше да се приготвим 

за пътя назад... 

Все пак беше прекрасно – само 5 дни, но прекарани 

толкова пълноценно, че заслужаваха да бъдат запомнени 

за цял живот... а защо не и изживени отново?
Айлин, Х б клас

До Виена и назад
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За втора поредна година бях-
ме поканени да участваме в 

Международен лагер на учи-
лища ЮНЕСКО в гр. Кикинда, 
Сърбия. Благодарение на Об-
щина Силистра и директора на 
ЕГ успяхме да отпътуваме на 
10.10.13г., за да представим и 
града и гимназията си. Първи-
ят ден в беше много вълнуващ, 
макар че бяхме изморени от 
дългото, но приятно пътуване. 
Домакините ни заведоха на 
разходка край езерото нв града. 
Не успяхме да видим много от 
града, но пък като за първи ден 
беше достатъчно. След разход-
ката се върнахме в училището 

– Езикова гимназия „Душан 
Василев”, което организира 
ЮНЕСКО лагера, за да пред-
ставим нашето училището и 
традиционни български ястия, 

да се запознаем и с другите 
участници от Унгария, Румъ-

ния, Македония и сръбските 
представители 
на гимназия 
от Нови Сад. 
В края на деня 
се прибрахме 
по домовете, 
където бяхме 
настанени и се 
запознахме със 
семействата на 
нашите връс-
тници. Пре-
красни хора, 
които успяха 
с лекота да ми 
предоставят 
уюта на моят дом.

 В петък или вторият 
ден от нашия престой, ходих-
ме в музея на Кикинда. Разгле-
дахме различните музейни ек-
спозиции, гледахме 3D филм 
за мамута, който е открит на 
територията на Кикинда и се 
запознахме с историята на 
града. След това имахме ин-
тересно занимание по групи, в 
което правихме макети, на на-
шите градове, на мамут, и др. 
Така успяхме да се опознаем с 
учениците от всички държави 
- участнички и да се забавля-

ваме. Следобедът ни беше сво-
боден и имахме възможност да 
опознаем интересни места в 
Кикинда, да бъдем участници 
в подготовката на предстоя-

щия празник на следващия ден 
– Денят на Кикинда – празник 

на тиквата.
Третият ден по про-

грама бе представяне 
на България, община 
Силистра и разбира се, 
нашето училище. Бях-
ме облечени с нацио-
нални носии, от Тра-
кийската, Шопската и 
Добруджанската фол-
клорна област и по-
казвахме колко е кра-
сива България и колко 
много неща успяваме 
да си напишем и из-
работим сами в Ези-
кова гимназия “Пейо 
Яворов” – вестник, 
алманах, изработени 
от различните клубове 

материали. Малко по-късно хо-
дихме до едно 
старо и запазе-
но кътче в Ки-
кинда, където 
са отглеждали 
коне преди 100 
години – най-
старата мелни-
ца и конюшна 
в Сърбия. Джа-
нет бе гост на 
вечерното мла-
дежко преда-
ване на радио 
„ К и к и н д а ” , 
където разказа 

за живота на младите хора в гр. 
Силистра и ЕГ „П.Яворов” .

В неделя бе организирана ек-
скурзия за всички участници. 
Първата ни спирка бе ‘’Ergela 
Kelebija” или мястото, където 
яздихме коне и и се возихме 
на карета. 
Запознахме 
се и с инте-
ресни видове 
коне, които 
бяха много 
дружелюбно 
н а с т р о е н и . 
След това 
прекрасно из-
живяване се 
разходихме в 
гр.Суботица - 
много красив 

град с прекрасна архитектура. 
Последна спирка бе парк ‘’Па-
лич”. Прекрасен парк, нами-

ращ се около естествено езеро, 
в което имаше, лодки, платно-
ходки и корабчета за разходка. 
След всички тези незабравими 
моменти се върнахме в Кикин-
да и гледахме концерт на една 
от най-известните групи в Сър-
бия, за да завършим емоцио-
налния ден напълно.

Последният ден, въпреки че 
беше и малко тъжен, защото 
бе ден за раздяла, отново пред-
ставихме своята родина. Пред-
ставихме няколко български 
хора, за да покажем красивия 
български фолклор, размених-
ме си подаръци и завършихме 
участие в шестото издание на 
ЮНЕСКО лагер.

За нас беше страхотно пре-
живяване, което ще остане 
скъп спомен!  

Василена Йорданова – ІХ.а 
клас, Джанет Хасан – Х.а клас, 
Райна Павлова – ХІ б клас

VI Международен лагер на училища ЮНЕСКО, 
гр. Кикинда, Сърбия
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„Да бъДем еко-
отговорни в на-
шето жизнено 
пространство” е 
международен проект, фи-
нансиран от програма 
„Учене през целия 
живот” - секторна 
програма коменс-
ки – Многостранни учи-
лищни партньорства. Из-
пълнението на дейностите 
стартира през септември 
2013 г. и приключва през 
септември 2015г.Работен 
език на проекта е френски 
език. партньори на ЕГ ”П. 
Яворов”, гр. Силистра са: 

• Основно училище „Жан 
Мулен”, Марсилия – Фран-
ция; 

• Основно училище „Лео-
нардо да Винчи”, Палермо 
– Италия; 

• Училище „Салих Есен”, 
Денизли – Турция.

основната идея на про-
екта е да запознае учени-
ците, училищната колегия 
и жителите на гр. Силистра 
с измеренията на устойчи-
вото развитие и пробле-

мите на околната среда, да 
създаде у тях екологична 
култура, чувство за актив-
на и отговорна гражданска 
и европейска позиция. 

Партньорството между 
четирите държави цели 
не само междуучилищен 
обмен, обмен на добри 
дидактически и педагоги-
чески практики, но и да 
привлече повече граждани 
за осъществяване целите 
на проекта и да изгради 
стратегия у участниците за 
възприемане и оценяване 
на европейските ценности 
като опазване, защита и по-
добряване на нашето жиз-
нено пространство. 

цели, които си поставят 
екипите по проекта са: 

• Използване на френс-
ки        език като майчин, 
приемен и чужд език. Да се 
даде европейско измерение 
в преподаването на френс-
ки език. 

• Да се формира активна 
гражданска позиция у уче-
ниците. 

• Да се разшири традици-

ята в училище за обучение 
и формиране на умения, 
свързани с информацион-
ните и комуникационни 
технологии в образовани-
ето. 

• Да се обменят практики 
и методи с цел подобрява-
не на качеството на препо-
даването. 

• Да се формират умения 
у учители и ученици за 
екипна работа и сътрудни-
чество с институции и ор-
ганизации извън училище. 

основната тема на про-
екта е изграждане на еко-
отговорност към заобика-
лящата ни среда. 

Небходимо да се разгледат 
теми като балансирано пот-
ребление на природните ре-
сурси, рециклиране, защита 
и преоценка на природно-
то и човешко наследство и 
гражданското поведение в 
дадени ситуации. 

Проект „Да бъдем екоот-
говорни в нашето жизнено 
пространство” ще постави 
основите 
на едно 
д ъ л г о -
трайно ев-
ропейско 
с ъ т р у д -
н и ч е с т -
во между 
четирите 
с т р а н и -
участнич-
ки и ще 
докаже на 
учениците, че владеенето 
на чужд език може да е век-
тор за европейска интегра-
ция. 

Опознавайки европейс-
ките народи, европейските 
страни и образователна-
та система на всяка една 
страна, извършването на 
едни и същи дейности, ще 
позволи на учениците да 
приемат Европа и нейните 
граждански ценности. 

ръководител на проекта 
е г-жа Магдалена Атанасо-
ва, директор на училище-
то.

координатор на проекта 
е г-жа Златка Димитрова, 
преподавател по френски 
език.

работен екип: г-жа Ва-
нушка Димитрова, препо-
давател по български език 
и литература; г-жа Татяна 
Великова, преподавател по 
география; г-жа Златинка 
Димитрова, преподавател 
по химия; г-жа Димитричка 
Павлова, преподавател по 
математика и информатика.

В проекта са включени 60 
ученици от Езикова гимна-
зия.

В следващите броеве ще 
ви запознаем с пътувания-
та на учениците във Фран-
ция, Италия и Турция.

Езикова гимназия “П. Яворов” - партньор
 в международен проект 

Работна среща на ръко-
водителя и координатора по 
проекта

„Да бъДем 
екоотговорни в 

нашето жизнено 
пространство”
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Нашата редколегия е НОВА
* * *  Здравейте! Казвам се есин и съм на петнадесет години. Уча в ЕГ „Пейо Яворов”-

място, чиито врати са отворени за всеки, който е мечтател и борец за реализация. Тъй 
като успехът изисква не само една упорита ръка, а няколко, аз се чувствам късметлийка, 
че се развивам сред хора на труда и посветеността – учителите. Те, със своя дух и житей-
ски опит, превръщат училищните часове в нещо повече от това - мисловно, безгранично 
пътешествие. След продължителна и упорита работа в училищната ни среда, желая да 
постъпя в престижен университет, където бих искала да покажа знанията си по английски 
език, общувайки с хора от много националности, различни религии, култури и традиции. 
Моя морална подкрепа ще бъде знанието, което трупам в момента. Като индивид от 21 
век ще си помагам със словото, което би могло да добие много варианти – от английски 
до френски,немски и др.

За мен, английският език винаги е бил мост към чуждото пространство, към между-
народните отношения и човешките взаимоотношения. Ще продължавам да поддържам 
пламъка, предизвикан от любовта ми към английския и останалите езици, силен. 

И така, след като споделих нещичко за моите виждания и намерения,  ред  e на всички 
останали в моето училище да  изявят речевите си способности , заедно с екип от няколко 
предприемчиви ученици, ни предстои да научим нещо повече за теб и другите, за вашите 
мисли и чувства. Чрез нашите слова, представени на лист хартия, се надявам да докоснем 
вътрешния ви свят и да ви припомним какво е да бъдеш част от едно голямо, училищно 
семейство.

* * *  Казвам се жулиета. На шестнадесет години съм вече. Тази година за пръв път ус-
пях да укротя звяра в мен. Гордея се, че уча в най-престижното училище в града. Надявам 
се успешно да завърша в ЕГ и да продължа образованието си. За първа година участвам в 
училищния вестник. Вярвам, че ще успея с моите умения като репортер. Обичам живот-
ните, най-вече котенца. С нетърпение очаквам първото ми представяне.

* * *  Казвам са магдалена и съм на  14 години. До седми клас съм учила  в ОУ,,Отец 
Паисий”. Сега съм ученичка в Езикова гимназия ,,Пейо Яворов” в 8 А клас. През свобод-
ното си време тренирам баскетбол в клуб „Доростол”.

* * *  Име - Христела, ученичка в 10 б клас ЕГ „Пейо Яворов”. Длъжност заемана във 
вестника- журналист  „Обичам изкуството под каквато и да било форма. Хобито ми е да 
пиша разкази, стихове или дори приказки, да рисувам или да пея.”

* * *  Казвам се микаела. На 14 години от град Дулово.Танците са моето хоби.Чрез тях 
изразявам себе си.Обичам разходките с приятели и да чета книги.

* * *  Здравейте! Казвам се Диана, на 14 години съм и съм заек от 8а на ЕГ”Пейо 
Яворов”. Учила съм в ОУ”Иван Вазов” и съм горда с това. Обичам поп и рок музика. 
Танцувам народни танци и обичам да излизам с приятелите си. Фен съм на британската 
бой банда One Direction. Аз ги харесвам, не само защото са симпатични и готини. Те ми 
служат за пример. Тяхната кариера е доказателство, че трябва да следваме мечтите си и 
да вярваме в себе си. Над последното все още работя.Мечтата ми е да стана лекар, което 
често е обект на шеги в семейството. Близките ми казват, че ще изчакат с боледуването 
докато завърша, за да спестят от потребителската такса

* * *  Казвам се свилена и съм на 14 години. Тази година за пръв път прекрачих прага 
на Езикова гимназия „Пейо Яворов”. Много се радвам, че уча в това престижно училище 
и че ми преподават невероятни педагози. Надявам се да успея да сбъдна мечтите си след 
завършването ми, а защо не и преди това...

Моето хоби, което бих нарекла „мечтана професия”, е пеенето. Занимавам се с пеене 
от шест годишна възраст. Изплуват спомени в главата ми за времето, когато пях песента 
„Жаба Жаборана” в детската градина. Първоначално, изявих желание да участвам в де-
тското вокално студио „До-Ре-Ми”. Миналата година Радина, възпитаничка на Езикова 
гимназия „Пейо Яворов”, ме покани да отговарям за вокала в група „Скандал”. До фев-
руари месец 2013 г. пях в тази рок банда. Първият ми конкурс „Трикси” беше проведен 
в Албена. Там спечелих първо място, заедно с Рая и Дени от 9 клас. Бях поканена да 
участвам в Международния фестивал „Shinig stars”, който се проведе в Истанбул през 
септември 2012 г. Там отново участвах с момичетата от 9 клас и завоювахме първо място. 
През декември и края на май месец участвах в конкурс в Румъния и се класирах на трето 
място. През пролетта на 2013 г. участвах и в „Полски фестивал” без възрастови ограниче-
ния. Състезавах се с участници от тринадесет до шестнадесет годишна възраст. Наложи 
се да променят рагламента, поради възрастта ми. Така станах най-млада участничка в 
конкурса и завоювах второ място. През юни 2013 отново участвах в „Трикси” и спечелих 
първо място.

Очаква се да участвам в още два конкурса, на които трябва да се явя до края на тази 
година. Първият ще се проведе в края на октомври месец в Батипалия, Италия, а вторият 
– в края на ноември - в Берлин.

Пожелайте ми успех! 

будителите 
на днешното 

съвремие
Има ли будители в днешно 

време? Много от нас биха 
побързали да отрекат „Няма 
днес велики българи като 
Паисий, като Ботев, като Си-
меон. Родили сме се трърде 
късно.” 

А може би просто тряб-
ва да се огледаме. Будите-
ли има и днес. Будители са 
всички онези, които просла-
вят българското име, които 
ни учат кое е добро и кое не

За мен будители са оне-
зи певци и танцьори, кои-
то представят българските 

традиции и фолклор извън 
пределите на страната и 
вдигат на крака публика от 
цял свят. 

За мен будители са бъл-
гарските спортисти, които 
качили се на стълбичката на 
победителя, пеят българс-
кия химн и  ни карат да се 
гордеем, че сме българи.

Будители са журналис-
тите, които ни разказват от 
екрана за славното минало 
на нашия народ.

Будители са нашите роди-
тели, които ни сочат верния 
път, учат ни да сме бългри и 
родолюбци.

 Будители са всички онези 
хора, които ни вдъхновяват 
с постъпките си, помагайки 
на хора в нужда, протягайки 
ръка за помощ, рискувайки 
собствения си живот в име-
то на другите.

И на последно място, но 
не и по важност будители са 
и нашите учители. За някои 
от тях професията е тяхното 
призвание. Те ни превеждат 
по пътеката на знанието, из-
граждат ни като личности, 
за да излезем от училище 
грамотни, отговорни, може-
щи. 

Диана Друмева,  VІІІ а кл.
главен редактор 

на в-к “Елит”

Изречено
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През последния месец взехме учас-
тие в два престижни  международни 
турнира – в Братислава и Букурещ. 
Удовлетворени сме, защото се пред-
ставихме добре и бяхме сред фина-
листите и на латиноамерикански, и 
на стандартни танци, а треньорите ни 
бяха много доволни от нас. От Бра-

тислава се завърнахме с 
две втори места, а от Буку-
рещ – с две четвърти. Две-
те състезания бяха част от 
подготовката ни за Светов-
ното първенство по стан-
дартни танци за юноши, 
което се проведе на 26.10. 
в Москва. 

Ади и Илия разказват

Над броя работиха: Диана, VІІІ а 
клас (гл. редактор)
Заместват я: Есин, Х а клас, 
Свилена, VІІІ б клас
Репортери и журналисти: Жулиета, Х а клас, 
Христела, Х б клас, Магдалена, VІІІ а клас, 
Микаела, VІІІ а клас
Фотограф: Митко, VІІІ в клас;
За нас работи: Ванушка Димитрова
За net контакти: p.yavorov@gmail.com,
vanushka_dimitrova@abv.bg

Сън
Да, тази вечер пак сънувах
Онзи странен сън.

Искам да разбера
Защо, защо го сънувам аз.
Вода, извор е това.
О, колко е красиво само!
Рисувана е сякаш,
Ала не е , чувам звука на водата.

Умът ми не го побира,
Мираж сладък е сякаш.
Интуицията ми шепти
„Рязко пий от нея ти”!
Ангелът в мене се съгласява.
„Може!” Аз, мога да пия от извор.

Абсурдно е това!
Загивам леко, без болка.

Отрова ли е това?
Така не може, погледни!

Жаждата ме тресе,
А аз не мога да пия.
Животът си отива!
Да, да това е така.
А аз умирам до извора от жажда!

Ресмие Ридван Нури, 
Редколегия - 2009/2013

Браво! Браво! Браво! Браво!

Получих покана за участие в 31-то 
издание на интернационалния фес-
тивал “Verdinote” от Allberto Flavio 
Fulgoni в Италия. 

От 1999 г. България не е взимала 
участие в този фестивал. От над сто 
участници, компетентното жури из-
бира само осемнадесет - по шест от 
всяка възрастова група. 

На Гала вечерта (26 октомври, 2013 
г.) ние, финалистите, получихме ста-
туетка, като всеки от нас представи 
по една песен на съвременен итали-
ански композитор, специално напи-
сани за участниците. Аз представих 
“I filgi di nessuno” на композиторката 
Melania Panza, която беше наградена за най-добра песен. От същата компо-
зиторка бяха изпълнени още три песни, които не бяха отличени.

Радвам се, че участвах във фестивала във втора възрастова група и песен-
та, която изпълних, беше наградена. Горда съм, че е направен професиона-
лен запис и получавам правото да изпълнявам песента навсякъде по света. 
Тоест аз съм първият и главен изпълнител на “I filgi di nessuno”. 

Свилена, VІІІ б клас
Материалът бе подготвен за печат от Джанет и Есин, Х а клас.

Veni, Vidi, Vici!

Свилена и композиторката Melania Panza

• Маргарита Вълчева, ІХ б клас, класирана на І място в областния етап 
на Националния конкурс за художествено слово с изпълнение на творба от 
възрожденски автори.

• Ивелина Русева, Х а клас, класирана на ІІ място за разказ в Литературния 
конкурс “Духът на българина”.

• Айлин Акифова, Х б клас, класирана на ІІІ място за стихотворение в Ли-
тературния конкурс “Духът на българина”.


