
Богат и разнообразен културен живот осмисля • 
делниците ни и дава възможност за изява на уче-
ниците. Ежегодно официално се открива новата 
учебна година със съдържателна програма. Кме-
тът на града и представители на областта са ре-
довни гости на тържеството
Денят на народните будители  и тази година беше • 
отбелязан тържествено с рецитал, посветен на 
българските възрожденци.
По случай Коледа и Нова година освен чествани-• 
ята по класове, беше подготвен и празничен кон-
церт и маскен бал.
Подобаващо беше отбелязана 138 та годишнина • 
от гибелта на апостола на свободата Васил Лев-
ски.
Националният празник на страната 3 март събра • 
всички ученици и учители на тържествено шест-
вие. В чест на празника беше организиран и лите-
ратурен конкурс, който ще се провежда ежегодно. 
Училището осигури награди на победителите.
Под ръководството на учителя па физика и астро-• 
номия тържествено беше отбелязан деня на кос-
монавтиката в стола на училището.
И тази година нашите абитуриенти бяха изпрате-• 
ни с прочувствени слова и хубава програма.
Във фоайето на училището целогодишно се ор-• 
ганизират изложби от произведения на наши уче-
ници.
Спортните постижения също са повод за гордост • 
за ученици и учители.

На 12.05.1940 година учениците от ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“, с. Неделино се отпра-
вят да отбележат деня на детето.

Корени
Издание на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Брой 8, 11 май 2011 г.Неделино

Уважаеми ученици, драги учители,
Всяка година  ние отбелязваме патронния 

празник на училището и правим равносметка на 
постиженията си, вглеждаме се в пропуските и 
чертаем бъдещите си намерения. На тържества-
та, посветени на патрона,  направихме  обзор 
и тази година, но в навечерието и  най-светлия 
български празник – 24 май, искам да се обър-
на към вас с думи на благодарност за усилията, 
които полагате да превърнем нашето училище в 
авторитетна образователна институция, с близо 
100 годишна история. Усилия, които са белязани 
с високо ниво на реализация на възпитаниците 
на нашето училище. Бих искала тези успехи да 
се превърнат в трайна тенденция и поколенията, 
които преминават година след година да пазят 
спомена за родното училище, за учителите си 
и да стават достойни граждани на отечеството 
ни.

Из културнИя афИш на учИлИщето

Училището тържествено 
изпрати поредното младо ято

Уважаеми колеги, 
Вашият труд е благословен, защото вие 

формирате личности, вие създавате бъдещето 
на нацията. От това как днес реализирате про-
фесионалното си призвание, ще зависи как утре 
ще живеем. Затова бъдете все така всеотдайни и 
вдъхновени, за да имаме съзнанието за достой-
но изпълнен дълг пред себе си и другите.

Драги ученици,
Усвоявайте знанията неуморно. Бъдете по-

следователни в усилията си за усъвършенства-
не. Само така ще бъдете пълноценни граждани 
и утрешни строители на  новия живот и пълно-
ценно ще участвате на пазара на труда в обеди-
нена Европа.

Ние живеем в малък град, живеем в трудни 
години, но нека това не ни превръща в маргина-
ли. Нека се редим до най-добрите, нека бъдем 
сред първите в училище и извън него. 

Поздравявам ви по случай деня на славян-
ската писменост и на българската просвета и 
култура -24 май.

Бъдете жизнерадостни, бъдете силни, бъде-
те истински!

Пренесете мечтите си в живота, живи дела 
ги сторете!

Честит празник!
Ваша Вера Балканска

Една от най-хуба-
вите традиции, която 
училището поддържа, 
е тържественото из-
пращане на поредния 
випуск на гимназия-
та. И тази година то 
се превърна в празник 
не само за абитуриен-
ти, ученици, родите-
ли и учители, но и за 
цялата общественост 
на града. Училищният 
двор бе най-оживено-
то място, огласяно от 
весела глъч, песни, 
танци, веселие, но и 
малко тъга, защото 

абитуриентите се раз-
деляха с родното учи-
лище, с приятелите от 
по-долните класове, 
със своите учители.

Официалната цере-
мония започна по тра-
диция с посрещане зна-
мето на училището и 
тържественото му пре-
даване на следващия 
випуск. Абитуриентите, 
под ръководството на 
любимата им учителка 
по литература г-жа Катя 
Борисова, развълнуваха 
всички присъстващи с 
богатата и разнообраз-

на програма, чрез която 
демонстрираха своите 
дарования. 

Випускниците бяха 
поздравени с прочув-
ствени слова от дирек-
тора на училището г-жа 
Вера Балканска, която 
от своя страна също из-
ненада абитуриентите 
с индивидуално пос-
лание за всеки. Освен 
това тя награди аби-
туриентите-гордост за 
училището, които през 
целия гимназиален курс 
са завършили с отличен 
успех, а това са Весели-

на Германова, Антония 
Беширова и Грета Геор-
гиева. 

С пожелание за во-
лен полет и сбъдване на 
мечтите завърши слово-
то на директора.

Абитуриентите бяха 
поздравени от следов-
ниците им  - учениците 
от единайсети клас, а 
всички учители, които 
са преподавали на ви-
пуска от първи до два-
найсети клас, получи-
ха  керамична плочка с 
форма на книга с инте-
ресно послание.



Из училищния живот

Статут на училищен конкурС на тема:

„аз Съм българче“
Конкурсът се организира от соу „Св. Св. Ки-

рил и Методий“ в чест на 3 март – Национален 
празник на Р България и се провежда ежегод-
но.

Конкурсът има за цел да стимулира творче-
ските способности, да популяризира учениците 
– творци и да способства за патриотечното въз-
питание на децата.

В конкурса могат да участват ученици от пър-
ви до дванайсети клас, разделени в три възрас-
тови групи – първи – четвърти, пети – осми и 
девети – дванайсети клас.

Конкурсът е за написване на есе, стихотво-
рение, разказ, създаване на картина, музикална 
творба..

Творбите се представят в канцеларията на 
училището до 1 март на книжен носител. Всеки 
участник представя не повече от две творби от 
един жанр. 

Жури от учители по български език и лите-
ратура оценя текстовоте, класира творбите до 
трето място и предлага на директора отличени-
те за награда. Наградите са осигурени от учи-
лището. 

Спечелилите конкурса се обявяват не по-
късно от 3 март. Най-добрите творби ще бъдат 
отпечатани в училищните вестници – „Учениче-
ски тайни“ и „Корени“.
…

След оценка на представените творби 
журито класира най-добрите текстове както 

следва:
В раздела за еСе
5-8 клас:
ПъРВо МяСТо - Ралица Балканска - 5б кл.
ВТоРо МяСТо - Милена Димитрова - 5б кл.
ТРЕТо МяСТо - не се присъжда
9-12 клас: 
ПъРВо МяСТо - Александрина Марангозова – 
11б кл., Стояна Стефанова - 9а кл.
ВТоРо МяСТо - Георги Лазаров - 11а кл.
ТРЕТо МяСТо - Владислав Петров, Николай 
Хаджиев - 11а кл.

В раздела за СтиХотВорение журито 
приСъжда:
за възрастова група пети – осми клас:
ПъРВА НАГРАДА - Магдалена Хаджиева - 
5б кл
ВТоРА НАГРАДА - Мариана Коруева - 8б кл.
ТРЕТА НАГРАДА - не се присъжда

Победителите от тазгодишния конкурс бяха на-
градени от директора на училището. Техните 
творби поместваме в този брой.

2 Корени

ИсторИя на празнИка на 
славянската пИсменост, на 
българската просвета И култура

Денят на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост 
е български национален 
празник, честван на 24 
май. На този ден в Бълга-
рия се чества българската 
просвета, култура и създа-
ването на глаголицата от 
Кирил и Методий, извест-
ни още и като “Солунски-
те братя”. Първите прево-
ди на свещените писания 
Кирил и Методий запис-
ват на глаголица.

Първите известни 
свидетелства за честване-
то на празника са откри-
ти в арменска летопис от 
1813 г., където се споме-
нава за честване на свети-
те братя на 22 май 1803 г. 
в Шумен. За първи път на 
11 май 1851 г. в епархий-
ското училище „Св. св. 
Кирил и Методий“ в гр. 
Пловдив по инициатива 
на Найден Геров се орга-
низира празник на Кирил 
и Методий — създатели 
на глаголицата. Денят 11 
май не е случайно избран 
от Найден Геров — това е 
общият църковен празник 
на двамата светии. Във 
възрожденската ни кни-
жнина първите известия 
за празнуването на Кирил 
и Методий на 11 май, се 
срещат в “Христоматия 
славянского язъка” от 
1852 г. на Неофит Рилски.

През 1857 година де-
нят на “светите братя” 
е почетен в българската 
църква “Св. Стефан” в Ца-
риград, заедно със служба 
и за Св. Иван Рилски. На 
следващата година, 1858г. 
този ден е отпразнуван и 
в Пловдив с тържествена 
служба в църквата “Света 
Богородица”, а след това 
учителят Йоаким Груев 
произнася вълнуващо сло-

во за живота и делото на 
Кирил и Методий. Праз-
никът започва редовно да 
се отбелязва в Шумен и 
Лом, а от 1860 г. и в Ско-
пие. От 1863 г. 11 май се 
установява като църковен 
празник на светите равно-
апостоли Кирил и Мето-
дий. В София празникът 
бил организиран от учите-
ля Сава Филаретов.

По време на борбите 
за църковна независимост 
от началото на 18-ти век 
историческото дело на со-
лунските братя е не само 
стимул, но и казус про-
тив гръцката Вселенска 
патриаршия. Превръща 
се в символ на бъдещата 
независимост, както отбе-
лязва в една от статиите 
си Христо Ботев. Праз-
никът надхвърля църков-
но-училищните рамки на 
своето отбелязване и се 
превръща в общонаро-
ден празник. След 1878 г. 
празнуването на Кирил и 
Методий се развива в две 
посоки. В свободна Бъл-
гария той се ограничава 
до училищен празник. 
В Македония и Одрин-
ско обаче същият запазва 
функциите си и на демон-
страция на българщината 
в борбата ѝ против тур-
ското управление, както и 
против асимилаторските 
домогвания на сръбската 
и гръцката пропаганда. 
Особено значение праз-
никът на двамата братя 
придобива след Първата 
световна война. Покру-
сеното от националната 
катастрофа българско об-
щество търси своебразен 
реванш именно в областта 
на културата и духа.

С въвеждането на гри-
горианския календар през 
1916 г. празникът, отбеляз-

ван от държава и Църква, 
се чества на един ден - 24 
май. След 1969 г. се про-
вежда секуларизация чрез 
отделяне на църковния от 
светския календар, зато-
ва днес съществуват два 
празника - църковен (11 
май) и светски (24 май). 
За официален празник на 
Народна Република Бъл-
гария 24 май е обявен 
с решение на Деветото 
Народно събрание на 30 
март 1990 година, а от 15 
ноември 1990 г. е официа-
лен празник на Република 
България, когато Народна 
република България е пре-
именувана на Република 
България.

Най-ранните данни 
за отбелязване на 11 май 
като ден на Светите рав-
ноапостоли и просветите-
ли Кирил и Методий дати-
рат от XII век, като те са 
признати за светци още в 
края на IX век. Поотделно 
паметта на св. Кирил се 
отбелязва на 14 февруари, 
а на св. Методий — на 6 
април (дните на тяхната 
смърт). Всеруският Си-
нод по повод празнува-
нето хилядогодишнината 
на Моравската мисия на 
Св. св. Кирил и Методий 
взема следното решение: 
„За спомен на хилядоле-
тието, откакто първона-
чално бе осветен нашият 
бащин език чрез Еванге-
лието и Христовата вяра, 
да се установи ежегодно, 
започвайки от тази 1863 
г. 11 май като църковен 
празник на преподобните 
Кирил и Методий!“ След 
това празникът се чества 
във всички православни 
славянски страни.

Общият празник на 
Св. св. Кирил и Методий 
се чества и от българска-

та църква и през следва-
щите векове, а през Въз-
раждането се превръща 
и в училищен празник на 
буквите. Празникът на Св. 
св. Кирил и Методий се 
отбелязва през Възражда-
нето не само в български-
те земи, но и зад граница 
— сред възрожденската 
имиграция в Румъния и 
Русия, сред българските 
студенти в чужбина, сред 
българите, заточени в Ди-
арбекир.

През 1856 г. Йоаким 
Груев предлага денят на 
Св. св. Кирил и Методий 
да бъде празнуван като 
празник на българските 
ученици.

През 1892 г. Стоян 
Михайловски написва те-
кста на училищния химн 
с първия си стих „Върви, 
народе възродени“. Хим-
нът е озаглавен „Химнъ на 
Св. св. Кирилъ и Методи“ 
и включва 14 куплета, от 
които днес се изпълняват 
най-често първите шест. 
Панайот Пипков създава 
на 11.05.1900 г. музиката 
към химна.

Днес 11 май се чест-
ва от правосланта църк-
ва като празник на св. св. 
Кирил и Методий, докато 
24 май се е утвърдил като 
празник на славянската 
писменост, на българската 
просвета и култура.

24 май като празник 
на славянската писме-
ност и на светите братя 
Кирил и Методий се от-
белязва днес и в Русия 
той се чества за първи 
път през 1986 г. по ини-
циатива на мурманския 
писател Виталий Ма-
слов. В Мурманск е най-
северната точка, където 
има паметник на св. св. 
Кирил и Методий.

В обектиВа

Коледните и новогодишни тържества отдавна 
са традиция в училището. Тогава се изявяват 

най-талантливите, но празнуват всички. Най-
инициативни са най-малките. За тях празникът 

е изява на таланта им, повод за веселие и ново 
начало.

Единайсетокласничката Александрина Маранго-
зова проявява разностранни интереси. 

Тя е отлична художничка. 
Пише първия си роман и повярвайте ще остане-

те поразени от лекотата, с която пише. 
А ако я видите на състезание по джудо, ще ви се 

иска да не сте срещу нея на тепиха.

11 б клас участва в много инициативи, но идеята 
им да се включат в борбата с тютюнопушенето, 

намери израз в техния проект :“Не на тютю-
нопушенето“. Идеята беше популяризирана в 

цялото училище и оказа силно въздействие върху 
гимназистите. Инициатори и ръководители на 
проекта са помощник-директора по учебната 
дейност Д. Скечелиева и преподавателката по 

английски език Руска Годумова.



Нашите таланти

моята приказка за доброто
Моята приказка е моят живот, 
пълен със спомени - ведри и пъстри.
В море от звезди в нощния ход, 
мечтите пропадат през моите пръсти.

С теменужена нежност бликат вълнит е,
пробуждащи бавно мойта душа,
а в здрача далечен прошепват върбите
прощални и глухи, безмълвни слова.

В устрем красив  поела на път,
в мене заглъхнала добротата блести,
а там във живота  сенки стърчат 
и прцеждат се бавно солени сълзи.

Но аз се усмихвам в бледия блян,
усмихвам се светло в живота, 
денят ме посреща топло  засмян, 
 шепне ми приказка за доброто.
 

Мариана Розенова Коруева, 15 години

Не по-малък е талантът и в рисуването.

Рано се изявява с таланта си и Ани Дуганова от 
четвърти клас

На 24 май 2011 г. се навършва една година 
от смъртта на нашия виден учител 

атанас ганчев 
Той бе гордост за училището  

и за града ни. С неговата смърт 
изгубихме всички.

Поклон пред паметта му!

3Корени
***

Луната на звездний небосвод пламти,
обгърната от черния плащ на нощта,
а гората в съня ми рони сълзи
за своята тежка, жестока съдба.

Приближих се - плаха и тиха,
усетих нейната скръб и печал.
Видях как очи и се свиха,
как във тях се спотайваше жал.

- Буря! - прошепнаха уморено старите клони,
дърветата наведоха безутешно глави,
а гората сълзи солени не спира да рони
и от болка гореща мълви ли, мълви ...

И седяхме, унесени в жални молби
със сърца от мъка пламтящи,
но бурята пристъпваше  с тежки вълни,
с виелици страшни и нещадящи.

Вятърът със стон се събуди -
изтръгнат вик от дълбоки недра
и  с жестокост  зловеща разбуди
земята,  спяща досега.

Забрули със нож трептящи дървета,
изтръгна листата им - зейнала младост
и със кал очите помете,
с кървяща, залъгваща радост.

С капки засъхнали закапа дъжда
и заудря по одраните, дрипави клони.
Със ледена сила  той не успя
от гората тих стон да отрони.

А виелица страшна изцъкли  очи,
наведе се, изчезна моя кръгозор,
светкавица грозна  небето проби
и викът се разнесе с нестихващ позор.

И след  ден  топъл, красив
аз се върнах при мойта гора.
В очите проблясваше мракът сънлив,
и на пръсти шепнеше тихо “зора”...

Потръпнах и обзета от смут
аз не познах свойта сестра.
И слънце грееше в нейни коси
и денят целуваше красиви листа.

В дълбините се птича песен зарея,
а полъхът  на уста и кънти.
Аромат на свежест в душата ми вее,
а очите искрят, не леят сълзи.

Красотата от нея безспирно лъхтеше
ведрост  под ясно сини небеса.
Като след приказка тя спеше
с родена нова, щастлива душа.

Мариана Розенова Коруева, 15 години

Въ з п о м е н а н и е

из училищния жиВот

С пищно тържество се бележи началото на 
учебната година. Празнуват и граждани.

На националната 
олимпиада по астро-
номия  Альоша Чандъ-
ров и Веселин Караи-
ванов от шести клас 

се класираха за втори 
кръг, а Кристиян Ча-
вдаров от седми клас 
постигна най-висок 
резултат в областта на 

олимпиадата по физи-
ка. Има основание да 
се гордее г-н Айвазов 
– учител по физика и 
астрономия.

нацИоналната 
олИмпИада по 
астрономИя

Мажоретен състав към училището. Празници-
те в училището и града вече изглеждат по друг 

начин. Когато мажоретките дефилират, всички 
вторачват погледи в тях. Училището осигури 

средства за закупуване на подходяща униформа, 
която ги прави още по-красиви и изящни.

Макар и с малък опит, отборът по хокей на трева 
вече мери сили с по-опитни спортисти. Те вече 
участват в регионални състезания и постигат 

добри резултати, независимо от това, че услови-
ята им за тренировка са оскъдни. Скоро младите 

хокеисти ще се радват на собствено игрище.

Тази година учениците се радват на новооткри-
тата столова, която осигурява здравословно 

хранене. Представителите на проверяващите 
органи не пестят похвалите си за добрата орга-

низация и питателната храна.



ТемиТе на докладиТе са следниТе:
Система за анализ на епически текст.- Александрина Марангозова 11б клас.                                                                                  1. 
Святост и грях в сборника ,,Под манастирската лоза”.- Сиана Видинска 11б клас.2. 
Проблемът за живота и смъртта в разказа ,,Задушница” от Елин Пелин.- Лора Дими-3. 
трова 11б клас.
Човекът и песента в разказите на Елин Пелин.- Кристофър Паналов 11б клас.4. 
Преоценка на моралните ценности в повестта ,,Гераците” от Елин Пелин 11б клас.- 5. 
Йоана Емилова.
Трагедията на новия герой на епохата в повестта ,,Земя” от Елин Пелин.- Милена 6. 
Милекова 11б клас.
Социалната и хумористично-ироничната идея за човека в разказа ,,Андрешко” от 7. 
Елин Пелин.- Симона Караиванова 11а клас
Духовната територия на мечтата в разказа ,,Ветрената мелница” от Елин Пелин.- Ге-8. 
орги Лазаров 11а клас.
Праведното и духовното у хората.- Валя Караиванова 11б калс.9. 

„Блеенето на козата привлича вниманието само • 
на козела и на вълка.“ — Стас Янковский 
„Има ситуации в живота, от които човек може да • 
се измъкне само с помощта на глупостта.“ — Ла-
рошфуко 
„В гнева си глупаците имат остър език, но от това • 
не стават по-богати.“ — Френсис Бейкън 
„Надутостта е шитът на глупаците“ — Монтескьо • 
„Глупакът никога не може да бъде някой, но вина-• 
ги може да бъде всеки.“ — Хърбърт Уелс 
„Глупаците не могат да се сдържат да не осмеят • 
някого.“ — Александър Поуп 
„Където глупостта е образец, там разумът е без-• 
умие“ — Гьоте 
„Глупаците са най-неприятните крадци — те ед-• 
новременно крадат и времето и настроението 
ни.“ — Гьоте 
„Няма нищо по-глупаво от желанието да бъдеш • 
винаги по-умен от всички.“ — Ларошфуко 
„Не може върху основата на глупостта да се из-• 
дигне сградата на ума.“ — Сервантес 
„Чуждата глупост не ни прави по-умни.“ - Напо-• 
леон 
„Глупостта е онзи приказен кит, върху който се • 
крепи светът.“ — Мария фон Ебнер-Ешенбах 
„По-добре да бъдеш сам, отколкото в компанията • 
на глупаци.„ - Джон Рей 

„Силата на ума идва с упражняването му, а не с • 
покой.“ — Александър Поуп 
„Аз съм относително умен. Твърде относително.“ • 
— Салвадор Дали 
„Бедната мъдрост често става роб на богатата • 
глупост.“ — Шекспир 
„Умът е градина, в която волята е господар.“ — • 
Декарт 
„Има умни, които оглупяват от собствения си ум, • 
и има глупци, които поумняват от чуждата глу-
пост.“ — В. О. Ключевски 
„Много по-лесно е да станеш умен, отколкото да • 
престанеш да си глупак.“ — В. О. Ключевски 
„От ума си пати” — Александър Грибоедов, от за-• 
главие на едноименна пиеса

Георги, моето момче, гледай ме внимателно, ако искаш да разбереш поне нещичко • 
за маймуните! 
Сега се смеете вие, смея се и аз, но на края на срока ще си разменим ролите! • 
Ти, ти и топката, и тримата при директора. • 
Ще изгоня всички и ще работя с останалите. • 
Изплюй дъвката в кошчето, да не я изплюя аз! • 
Тук е написано черно на бяло със зелено. • 
Имам да казвам нещо на някои от вас, но първо ще го кажа на всички.• 
Това съчинение е написано с левия крак, и то с мазола! • 
Отдавна съм установила, че ви липсват първите седем години, а на някои от вас и • 
повече, така че няма нужда да ме убеждавате в това! 
Счупеното имущество се удвоява в троен размер... • 
Внимавай, че си вързал три пъти и цъфнал четири пъти по френски език! • 
Нито едно природно явление не може да ме спре да ви напиша отсъствията! • 
Конят, освен всичко друго, е и средство за удоволствие...• 
Да направим квадратен чертеж с известна правоъгълност... • 
Ученици, начертайте окръжност с формата на кръг!• 
През 1742 година, както си спомняте.... • 
Цял час чукам ли чукам, а вие - нито “Ах!”, нито “Ох!”! • 
Да знаете! На парченца ще ви нарежа, в бурканчета ще ви затворя! И всичко това • 
от любов към вас.   
Когато часовникът удари 13 пъти, не само, че последният е грешен, но и поражда • 
съмнение в останалите дванайсет... 
Не ме гледайте какво говоря! Следете мисълта ми, там, където я има.• 
Има отсъстващи - виждам ги!• 
Ученика с дъвката в коша! • 
Говорете си наум, че притеснявате изпитваните! • 
Браво бе! Вие много учите! Вчера влизам в едната стая, двама четат, двама спят, • 
влизам после в другата - точно обратното. 
Казала съм: като се прозяваш, да си затваряш устата. • 

Вероятно лирическият герой е гей, тъй като при толкова самодивипита: “... кажи • 
ми, сестро де е Караджата”. (Из съчинение на тема“Посланието на поета в “Хаджи 
Димитър” ).
Балканджи Йово е жестоко и ситно накълцан от злите турци... • 
Един път седнахме да бягаме (по повод бягство от учебен час) • 
Кирил и Методи са двама братя блезнаци, единият от които е  кръгъл сирак.(уче-• 
ническо съчинение,ІІІ клас)
Лодката плавала по живописните брегове на реката. (из ученическо есе) • 
Геройте на Елин Пелиновото село намирали утеха попийвайки си в кръчмата, по-• 
бийвайки си жените и в други сиромашки радости (из тема на ученик от 11 клас)
Баба Тонка - видна българска революционерка, размахала бяла кърпичка, с риск • 
да забележат, че не таи лоши намерения
Алеко чул приближаващия се водопад (из ученическо съчинение) • 
Големият град направил Павел ненормален, благодарение на това умряла жена • 
му. (съчинение)
Смирненски с юмрук в ръка. (съчинение) • 
Дох Кихот бил 50 годишен младеж с плешив кон.  (из класна работа по литерату-• 
ра)
Вълците вия в полето, но това за тях си е нормално. (ученически анализ на “Хаджи • 
Димитър”)
Реката извира от дупка и тече до билото на Черно море. (ученик) • 
Наташа Ростова искала да каже нещо, но отварящата се врата й затворила устата. • 
(ученик)
Прабългарите са имали конска флота • 
Славяните ловили риба и други горски животни • 
река Силистра  (по време на устен изпит по География) • 
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Човекът в творчеството на елин пелин
На 19.04.2011 г. се проведе конференция 

на тема “Човекът в творчеството на Елин Пе-
лин”, която е посветена на патронния праз-
ник на училището. Много ученици от 11 клас 
проявиха интерес и желание и направиха 

доклади,като всеки сам избра темата си.Те 
бяха подпомагани от г-н Любомиров по време 
на подготовката си.На всеки един от тях пре-
достави подробен план,по който да разрабо-
тят докладите си.

Момент от работата на конференцията, в която взе участие и директорът на училището 
Вера Балканска. Тя оцени високо докладите на учениците.
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