
 IОУ „Св. Кл. Охридски“- Пазарджик 

У ЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК         

МЕЖДУЧАСИЕ 

Със словото победихме времето 

 

Може ли училището да бъде 

привлекателно за младите хора? 

Може, ако създава условия те да се 

развиват, да творят  и да мечтаят. За 

сбъдването на една мечта на 

няколко петокласници и 

шестокласници помогна клуб 

„Млад журналист”, родил се по 

проект „Занимания по интереси“  в  

юбилейната за IОУ „Свети 

Климент Охридски“ 2019 година. 

Водени от желанието да научим 

повече за същността и ролята на 

една от най-интересните професии, 

ние – членовете на клуба – правим  

първите си малки крачки по 

големия път в света на медиите. 

Под ръководството на г-жа Елена 

Пенова – учител  по български език 

и литература – изучаваме  основни 

журналистически жанрове, пишем  първите си текстове, срещаме се с водещи журналисти от местните и националните 

медии и се чувстваме още по-завладени от магията на четвъртата власт. Разбираме колко отговорна, важна и 

вдъхновяваща е работата на журналиста. Решихме да издадем вестник – първата ни крачка в едно творческо 

начинание, започнало с много любов в клуб „Млад журналист”. Пожелаваме си много интересни материали на 

страниците на нашия вестник „ Междучасие“! 

 

МЕЧТАЯ ДА УСПЕЕМ ДА НАПРАВИМ  НАШЕТО 

УЧИЛИЩЕ ЩАСТЛИВО 
 

Своето първо интервю пред членовете на клуб „Млад 

журналист“ даде директорът на нашето училище г-жа 

Грета Димитрова 
Благодаря, че ме поканихте да бъда ваш гост днес. Радвам  се, че има такъв 

клуб, щастлива съм и съм сигурна, че ще успеете да отразите различни събития 

от живота на нашето училище, успехите и постиженията на ученици и учители. 

 Защо избрахте учителската професия? 

Избрах тази професия, защото съм израснала в семейство на учители. Като 

малка, когато си играехме, обичах аз да кажа, аз да покажа, аз да водя нещата. От 

друга страна, тайно завиждах на моята майка, която се прибираше вкъщи с букети 

цветя. Мечтаех да стана учителка като нея. И ето съдбата сбъдна тази моя мечта. 

От малка съм закърмена с любов към българското училище. 

 Учим в училище със забележителна история. Миналата година то празнува 

своя 110-годишен юбилей. Какво означава за Вас да сте директор на такова 

училище?  

Да си директор на IОУ „Св. Климент Охридски“, е преди  всичко много 

голяма отговорност, предизвикателство и чест, защото нашето училище е с 
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традиции и вековна история. За да  ръководиш такова училище, се изисква да притежаваш комплекс от качества, както 

лични, така и професионални.  

На какво се дължи авторитетът на I ОУ „Свети Климент Охридски ” днес, когато конкуренцията с другите 

учебни заведения е толкова голяма? 

        Мисля, че се дължи на успеха на нашите ученици и високия професионализъм на учителите. Заедно с нашите 

най- добри партньори, а това са вашите родители, ръка за ръка – ученици, родители и учители, работим в тази насока 

- да бъдем сред най-авторитетните училища в града и областта. А фактите говорят за това - през учебната 2019/2020 с 

резултатите от НВО след 7.клас по БЕЛ заехме почетното 3-то място сред 80 училища в областта и 4-то по математика 

– това е отличен успех и за учениците, и за техните учители  – г-жа Елена Пенова, г-жа Радослава Велева и г-жа 

Валентина Коцакова. 

 Какви емоции предизвика у Вас концертът „Със словото победихме времето“, посветен на 110-та годишнина 

на нашето училище?  

  Изпитвах щастие и гордост, защото съм част от екипа на I ОУ „ Св. Кл. Охридски“. Концертът беше прекрасен, 

много емоционален и дълго време се говореше за него сред обществеността на града. 

Кога през всичките години като директор Ви е било най-трудно?  

Определено сега, в този момент, ми е най-трудно в условията на COVID-19, когато на първо място трябва да 

опазим живота и здравето и  на ученици, и на учители, и  на персонала, който работи в училище. В същото време не 

трябва да има паника и трябва да протича нормален учебен процес. Това са моменти, в които е трудно да се вземе най-

правилното решение.    

Какво мислите за учителите в нашето училище?  

Смятам, че в нашето училище работят изключителни професионалисти, гордея се с успехите и труда на всеки 

един учител. Успехите на учителите от IОУ „Свети Климент Охридски“ са именно това, което издига авторитета на 

училището. Аз заставам смело зад всеки един от тях. 

Как виждате нашето училище след 10 години? 

Виждам едно модерно, съвременно училище, с богата материална база. Представям си го цветно и  усмихнато, 

щастливо. 

Като ученичка имахте ли любим предмет, или учител?  

Всеки ученик има любим предмет. И до ден днешен моят любим предмет е математиката. Ненапразно тя е 

наричана „царица“ на науките и присъства във всеки един учебен предмет. Затова учете математика. 

Каква е разликата между днешните ученици и учениците по Вашето време? 

Има огромна разлика между учениците по времето, когато аз бях ученичка, и сега. Тогава имаше строги 

правила и норми на поведение, които трябваше да се спазват от цялото общество. Думата на учителя  беше закон, тя 

не можеше да бъде оспорвана нито от ученик, нито от родител. Носеха се задължителни униформи. Нямаше модерно 

поведение на ученички в училище, ученичката не носеше грим, нямаше маникюр, прическа. Ученичката се 

отличаваше рязко от учителката. За голямо съжаление днес не е така и затова може би  резултатите в образованието 

не са толкова високи, както по мое време. Днес учениците имат твърдe много права и малко задължения. 

Каква бяхте като ученичка? Получавала ли сте слаба оценка, по кой предмет и защо?  

Смея да кажа, че бях отлична ученичка. Изключително отговорна, ученолюбива и трудолюбива. Никога не 

съм отишла на училище с ненаучен урок или без домашна работа. Завършила съм с отличен успех  основното, 

средното и висшето си образование. /Г-жа Димитрова показа своите дипломи за завършено образование, грамотите, 

които е получавала като ученичка, и златния медал, с който е наградена в гимназията от Министерството на 

образованието/. 

В навечерието на 111-годишнина от IОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик какво ще пожелаете на 

учениците, на нашите учители и родители, а и на Вас самата?  

Пожелавам здраве на всички. На вас, учениците, пожелавам да сте упорити, за да преследвате вашите мечти и 

да постигате успехи, с които да радвате вашите учители, родители и близки. На себе си пожелавам – само здраве, 

смятам се за успял човек. Удовлетворена съм от това, което съм постигнала.  

Кое предизвиква или кое би предизвикало усмивка на лицето Ви? 

Добрата новина, успехите – това са неща, които предизвикват моята усмивка. 

За какво мечтаете?   

Мечтая да успеем да направим  нашето училище щастливо,  да е пълно с ученици, които  са  с усмихнати лица 

и високи постижения.  

 

 

 



НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 
          През учебната 2020/2021 година  I ОУ спечели НП   

„Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул 

„Културните институции като образователна среда“.  На 16.10.2020 

година под ръководството на г-жа Цв. Кадьова, учител по история 

и цивилизации, ученици посетиха  РИМ - Пазарджик.  Те взеха 

участие в образователна игра „Открий съкровището“. Отговорите 

на въпросите, включени в играта, търсиха в залите и двора на музея. 

Една от трите загадки беше да открият колко са овните в РИМ – 

само четирима ученици дадоха правилен отговор. Второто 

предизвикателство пред учениците бе да открият фигурата на  

Свети Георги Победоносец, която е в зала „Археология“. Третата 

загадка бе свързана с откриването на самото съкровище.  Най- 

близо до търсеното съкровище бе Борислав Владов от 6А, който 

разгада  две от трите загадки и получи награда -  книгата „Селищна 

могила Юнаците“. Пред микрофона на клуб „Млад журналист 

Борислав сподели, че се чувства щастлив и горд, че е победител и 

очаква следващите исторически предизвикателства. 

„ПЪТЯТ НА ЕДНА МЕЧТА“ е група за  занимания по интереси  с 

ръководители г-жа Пепелова и г-н Камаринчев. Идеята е заимствана от 

телевизионния формат „ ФЕРМАТА“. Участниците са ученици от 5 и 6.клас, които  

с голям ентусиазъм се включват в практическите дейностите по проекта – 

изработване на артикули за първия фермерски базар, оформяне на цветна градина 

с лалета, шевици с български мотиви,  подготовка за участие в конкурса „ Моето 

коледно послание за толерантност“. Всяка първа седмица от месеца  се провежда 

историческо състезание върху въпросите от АЛМАНАХ 1 и 2, издадени, за да 

популяризират българската история, българските традиции и обичаи. 

Победителите получават имунитет и не могат да са ратаи през настоящия месец. 

Фермерът се определя чрез участие в двубой, който включва спортни състезания 

и логически игри. На първия фермерски 

базар участниците продаваха ръчно 

изработени конопени торбички, изрисувани  

тикви, торбички с лавандула, отгледана в 

двора на училището. Гости на събитието 

бяха ученици от НУ „ Васил  Левски“. 

Сумата, събрана от базара, се оползотворява за закупуване на необходими 

материали, които ще се представят в следващия базар през месец март. Едно от 

най–емоционалните мероприятия бе участието на учениците в занятие на конна 

база „Вълчинови“.  

НИЕ СМЕ МОСТЪТ, НЕ ГРАНИЦАТА 
От октомври 2020 год. в IОУ „Свети Климент Охридски“ - Пазарджик  

стартира проект „Ние сме мостът, не границата“ по Европейска  

програма  Еразъм +. В продължение на две години  нашето училището  и  

партньори от Испания, Румъния, Гърция и Турция ще участват в 

дейности по въпроси, свързани с толерантността. Осъществени са вече и  

няколко от тях. Открит урок, посветен на международния  Ден  на белия 

бастун, изнесоха учениците от 4.клас с учител Ели Тоткова. На първия 

етаж, във фоайето на училището, бе открита стена на толерантността и 

се отбеляза Денят на толерантността - 16 октомври. В навечерието на 

Коледа бе организиран училищен  конкурс „Моето коледно послание за 

толерантност“, 45  ученици от 2 до 7.клас бяха отличени в 5 категории и 

получиха грамоти и награди. Училището инициира международен конкурс по проекта под мотото „Ние сме мостът, 

не границата“– в който освен страните партньори ще се включат и деца от детските градини в град Пазарджик – 

„Пролет“, „Здравец“ и „Слънчо“. 



ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ – НАЙ-ГОЛЯМОТО 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

Г-жо Пепелова, Вие сте възпитаник на нашето училище –  какви 

спомени пазите за него от Вашите ученически години? 

Първият спомен, който изниква в моето съзнание, е моментът, в 

който училището се строеше. По това време се нанасяхме в апартамента, 

който е близо до него. Ние си играехме буквално на строителната площадка, 

сред железата. Спомням си, че училището беше пълно с деца, беше до 12. 

клас. В стола се организираха сватби, а в двора се виеха кръшни хора. 

Много различно време. Годините минават много бързо, сякаш вчера е било.   

Смея да кажа, че св. Климент Охридски цял живот е с мен – завършила съм 

СУ, който също носи името на нашия патрон. 

Защо избрахте да бъдете учител точно по история и география? 

  Винаги съм била хуманитарно насочена, тези предмети ми се отдаваха 

много повече от точните науки. Тази област ме привлича от дете. Всеки има 

свой път и това е моят. 

 Като  координатор на Европейски проекти по програма Еразъм + кое 

Ви мотивира да работите в тази насока?  

Това е най-голямото ми предизвикателство. Това е нещо ново, което 

дойде с желанието ми да се запознавам с други култури и традиции, да 

почерпя  опит от други европейски институции. Голяма радост е за мен спечеленият тази година проект „ Ние сме 

мостът, не границата“. Радвам се, че децата ще имат възможност да пътуват, да усъвършенстват английския си език, 

да създават приятелства, да обменят опит и идеи със свои връстници, да показват уменията си, да творят. Тези проекти 

дават възможност да се потопим в чуждата култура и това е основната идея, отивайки в друга страна, да общуваме с 

хората, да научаваме за техните традиции и обичаи, за тяхната народопсихология.  

Кои места в България, от тези които сте посетили, са оставили най-ярък спомен у Вас? 

  Това лято с моето семейство посетихме с. Лисиците, което се намира около Кърджали. До него се стига по 

един пешеходен  мост. В селото няма улици, няма поща, няма магазин, няма коли. Очаквах да срещнем само възрастни 

хора/бяхме накупили разни неща/, но хората там си имат всичко. Те се чувстват добре така. Не искат да се местят в 

големия град. Старите български столици са ми много любимо място, особено Плиска. 

Кой български владетел  Ви вдъхновява най-силно?  

Двама са българските владетели, които ме впечатляват силно – княз Борис I и цар Симеон. Цар Симеон 

завладява много територии, бил е много амбициозен. Княз Борис I налага християнството и въвежда славянската 

писменост в България. Но по-близко до мен е княз Борис, той прави нещо много значимо за времето си. Това лято 

посетихме манастира, в който се е замонашил и е прекарал последните дни от живота си. На такова място човек се 

чувства много различно.  

Срещата с коя видна личност е най-паметна за Вас? 

Канила съм  в училище хора, които са свързани с моята област. Един от тях е Румен Пенин – български учен 

географ, автор на учебници, много емоционален и забавен човек, обиколил много места по света. Симеон Идакиев –

журналист и пътешественик, продуцент и водещ на популярното географско предаване „Атлас“, който е 

изключителен разказвач. Незабравими за мен са срещите с Димитър Желев - основател на Географ БГ, с Георги 

Бърдаров - географ и писател.   

Какво Ви мотивира всяка година с ученици да участвате в Географския фестивал? 

Там се срещаме с най-запалените географи и се представяме много достойно. Географският фестивал винаги 

е на различно място, чувствам се прекрасно, пътувайки и опознавайки нашата родина. Създавам нови приятелства. 

А коя страна мечтаете да посетите? 

Исландия и Швеция. Много бих искала да отида в Лапландия, да спя в ледено иглу.  

Имате къща в с. Памидово, която е била на Вашите баба и дядо – ще ни разкажете ли за нея? 

Къщата в село Памидово е строена 1904 година, тя е на бащиния ми род. Тя е много ценна за мен, има голяма 

емоционална стойност. Запазила съм много от автентичната обстановка. Успяхме с моето семейство да съхраним 

традициите.  

Имате ли хоби?  

Много обичам да пътувам и да се разхождам сред природата. Обичам Родопите, дъбовата и букова гора, 

поляните над Црънча. Изкачиш ли връх, се чувстваш сякаш си надскочил самия себе си. Преди години изкачих връх 

Митикас /2917 м/, най-високия връх на планината Олимп в Гърция и втория по височина връх на Балканския 

полуостров след Мусала. Беше невероятно – облаците под теб, а ти сякаш летиш над тях.    

Какво е за Вас България?    

България е моята родина. 

 



СЪВРЕМЕНЕН БУДИТЕЛ 
 

 От  юли 2020 г.  ликът на св. Климент Охридски грее на  

стената на нашето училище.  Автор на фасадния стенопис 

е учителят по изобразително изкуство Георги Руков – 

бивш възпитаник на училището. Той дари произведение-

то си, над което безвъзмездно се е трудил по време на 

извънредното положение от началото на март 2020 г. В 

продължение на три месеца г-н Руков е рисувал на 

стената всеки следобед със специални бои, които 

издържат на всякакви атмосферни условия. 

Откриването на внушителното пано стана на 

тържествена церемония пред ученици и учители. 

„От малък мечтая да „надраскам” фасадата на това 

училище… легално. С най-дълбоки чувства благодаря на 

г-жа Гагова, от която започват моите първи осъзнати щрихи. Тя бе човекът, който в точния момент видя таланта в мен 

и ме насочи в правилната посока. Неслучайно проектът се ражда в този момент. Тази година Първо основно училище 

„Св. Климент Охридски” стана на 110 години. Това е моят подарък за всички настоящи и бъдещи ученици”, каза  

Георги Руков пред вестник „Знаме“ и пожела на своите ученици да следват мечтите си. 

Георги Илиев Руков е роден на 13 май 1987 г. в гр. Пазарджик. Завършва основното си образование в I ОУ 

,,Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик. През 2001 г. е приет в СУ „Георги Брегов“ със специалност изобразително 

изкуство. Завършва средното си образувание през 2006 година. През 2007 г. е приет в СУ „Свети Климент Охридски“ 

със специалност изобразително изкуство. По време на своето следване Георги Руков участва в редица изложби и 

конкурси. Специализира графика при проф. Боян Филчев. Своята диплома за висше образувание получава през 2011 

година. 

От 2014 г. е учител по изобразително изкуство в I ОУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик. Организира 

самостоятелни изложби като художник и изографисва редица стени на фитнеси, фризьорски салони и заведения. 

Фасади на различни сгради носят почерка на неговия стил. Рисуването на карикатури, шаржове, портрети също са 

част от неговото изкуство.  Като ловец той е тясно свързан с природата и черпи вдъхновение от нея.  

СВЕТЪТ, КОЙТО ИСКАМ ДА СЪТВОРЯ    

  

Светът, в който живея е хубав-заобиколен съм от близките си, имам добри приятели, тренирам 

и се чувствам добре. Последните месеци промениха моя свят. Всички се страхуваме от тази 

коварна болест, която носи страдание. Затова искам да сътворя един прекрасен свят, в който 

няма да има  болести, а сълзите ще са от радост.  

Виждам се в ролята на магьосник. С моята малка вълшебна пръчица ще създавам чудеса– 

ще докосна земята и в миг всички боклуци ще изчезнат. Светът ще стане чист и привлекателен, 

водите на реките ще са бистри и рибките ще плуват на воля.  

Ще докосна един бездомник и в миг бедните хора ще изчезнат от света. Всеки ще има това, от 

което се нуждае, за да живее добре.  

Ще докосна детския кът със счупените люлки и навред ще се появят детски площадки с катерушки и фитнес уреди. 

Голямо забавление ще бъде за всички деца. Ще насоча вълшебната си пръчка към небето, за да направя луната и 

другите планети подходящи за живеене. Тогава с ракети ще пътуваме в космоса, ще правим открития, а може би ще 

общуваме с извънземни. Такъв вълшебен свят искам да сътворя. Колко хубаво ще бъде, ако се превърне в реалност! 

                                        

    Теодор Васев 5а клас 

КАКВО ПРИЧИНЯВА ОБИДАТА?   



 

Всеки път, когато чуя думата „обида“ се сещам за народната приказка " Лошата дума" от Ран 

Босилек  и поуката от нея - "Дълбока рана заздравява, но лоша дума не се забравя ". 

Бях много малък, когато мама ми разказа тази приказка. Спомням си, че в началото не разбирах 

поуката и дори след опитите ѝ да ми обясни, аз все не можех да осъзная какво ми казва. Това 

обаче се промени, когато пораснах и станах ученик. В училище беше по-различно от детската 

градина, все повече неща се променяха. Беше забавно, но имаше случаи и ситуации, в които ми 

се искаше да не участвам и присъствам. Така един ден в час по физкултура един от моите 

съученици реши, че футболната топка, с която играем, трябва да бъде само за него. Дойде и се 

опита да ми я вземе. Обясних му, че в момента ние играем и го помолих да почака. Но той беше 

много агресивен и започна да ме обижда с много лоши думи, и дори ме удари. Стана ми много обидно. Не само от 

думите му, а и защото до вчера с него бяхме приятели - седяхме на един чин, помагахме си с домашните, играехме 

компютърни игри. Днес всичко беше различно, двамата вече не можехме да бъдем приятели.  

Дълго време ми беше изключително тъжно, чувствах се ужасно и често мислих за случилото се. 

След време осъзнах, че аз също несъзнателно, а понякога и осъзнато също съм обиждал мои близки хора. Тогава се 

замислих за случая в училище и затова колко неприятно се чувствах в този момент. Натъжих се още повече. Сега 

разбирах ясно какво съм причинил на хората, които съм обидил, как са се почувствали, но най-вече колко грозна, 

излишна и лоша е обидата. Тя, макар и изречена в момент на яд и раздразнение, наранява. Може да погуби добри 

приятелства, да развали прекрасни отношения. Обидата говори лошо за човека, който я употребява. 

В днешно време, уж на шега се наричаме с какви ли не думи. Добре е обаче да си дадем сметка, че обидите не са шега 

и докато смятаме така, някой остава наранен и тъжен. Ние забравяме за нанесената обида, но обиденият понякога я 

помни цял живот. 

Ще завърша с една мисъл на Езоп -  "Обидата, която сме нанесли на други, и обидата, която сами сме понесли, се 

измерват на различни везни."     

                                                Иван Славчев  5a клас  

 

 

В ЗАМЪКА НА ДЖУДЖЕТО / РАЗКАЗ ПО ЗАДАДЕНО НАЧАЛО/  
     
На брега на една голяма река се издигал огромен стар замък. В четирите ъгъла на 

крепостната стена имало високи наблюдателни кули. 

Славата на този замък се носила нашир и длъж и от всички страни на света идвали хора, за 

да го разгледат . 

В замъка живеело едно малко и много добро джудже. То се грижело не само за крепостта, 

но и за храста, който растял в двора, защото всяка година в първия ден на месец май, се 

появявали вълшебни лилави цветчета. 

Гостите на двореца можели да обикалят навсякъде, но да не минават през Слънчевата порта.  

Един ден в замъка дошла една красива принцеса на име София. Тя била много разглезена. Винаги искала всичко на 

момента и ако не го получи се ядосвала. В замъка тя поискала да се срещне с джуджето. То дошло с усмивка и я 

попитало какво желае. София с  надменен тон му казала, че иска лилавите цветчета от храста, за  да украси с тях 

роклята за  своя петнадесети  рожден ден, който щял да  се състои през тази месец.  Предложила на джуджето много 

жълтици, но то  не се съгласило  да откъсне лилавите цветчета. Разглезената принцеса тропнала с крак и се заканила, 

че малкото човече  ще съжалява и си тръгнала. 

След няколко дни, през нощта, джуджето чуло  силен шум, идващ от градината. Но  то било толкова уморено, че не 

станало  да провери какъв е този шум. На сутринта видяло, че лилавите цветчета са обрани. То се усъмнило, че в 

основата на всичко това стои  принцесата. Затова решило  да иде на рождения ден ѝ ден вечерта.  Нямало никакъв 

проблем да влезне в двореца, понеже всички жители на кралството  били  поканени на празника. 

Дворът на  двореца бил изпълнен с хора. Засвирили тромпети, камбаните забили и червените завеси се разтворили. 

Появила се принцесата,  бавно и тържествено  слизала по  стълбите. По средата им тя се завъртяла и тогава изведнъж 

роклята ѝ  се превърнала в дрипа,  а обувките  ѝ станали цървули.  

Всички се смаяли само джуджето се подсмихвало.                                                

 Силвия Троянова 6в клас 



….Един ден в замъка дошъл непознат младеж. Той живеел в съседното кралство и знаел за красивия храст, но не знаел 

за неговата тайна. Разхождайки се из градините, той успял да се промъкне през Слънчевата порта и се отправил към 

храста с лилавите цветчета. Там той не могъл да повярва на очите си. Дванадесетте цветчета 

разговаряли с човешки глас. Лилави цветчета  ту се превръщали в човешки образ, ту пак  в 

цветчета. Загледан в тях, той забравил да се прикрие. 

- Какво правиш тук? 

-  Кой си ти? 

- Защо си дошъл? – питали с нежните си гласчета цветчетата. 

Изведнъж се появило и джуджето. Дребосъчко подскочил пред младежа. Бръкнал под дългата 

си  бяла брада и извадил малка пръчица. Младежът го погледнал насмешливо, но след миг не 

му било  вече смешно. Неканеният гост не можел вече да помръдне от мястото си. 

-Какво ми стори? Пусни ме! – ядосал се младежът. 

-Току си дошъл, а искаш вече да си ходиш – иронично подвикнал Дребосъчко. 

-Не съм искал да ви безпокоя. 

-Но ни обезпокои. Защо си дошъл? 

-Чух за храста с лилавите цветчета и това провокира моето любопитство. Исках да го видя с моите очи. 

-Тази истина ще те остави без очи – отвърнало джуджето. 

По лицето на младежа се изписал ужас. Джуджето отново размахало пръчицата и едно от лилавите цветчета, 

заговорило с човешки глас: 

-Моля те, спри, Дребосъчко! 

-Но той ви видя – отговорило  джуджето. 

-Нищо. Той може да не е злонамерен. 

- Разбира се, че не съм.- започнал да се оправдава младежът.- Може би съм малко любопитен, малко глупав, но не съм 

злонамерен. 

-Вкамени го! – извикало друго цветче. – Май винаги е много състрадателна. 

-Да, а ти Януари, си скован от лед и винаги си толкова мнителен. 

-Спрете теза разправия – провикнало се джуджето. 

-Но ви сте……-прошепнал младежът. 

-Да, ние сме месеците от годината – заразказвала с тънкото си гласче Май и не сваляла очи от младежа. 

Изведнъж лилавото цветче се превърнало в красива девойка, която хванала за ръката неподвижния младеж. Огромни 

розови храсти се извили над главите им. Птичките запели по-силно и по-весело. Май се усмихнала и казала на братята 

и сестрите си: 

-Твърде дълго крихме нашата тайна. Можем да съществуваме и без да се крием. Дори майските рози са по-големи и 

уханни , когато са изпълнени с любов.       Дария Гълъбинова  6в клас                                                                  

…. 

Един ден в замъка дошъл крал. Той бил на обиколка из царството и решил да разгледа замъка 

и забележителностите около него. 

Доброто джудже го настанило в най-хубавата стая на замъка. На следващия ден кралят  тръгнал 

да се разходи  из замъка, а по пътя му всички гости се възхищавали  от срещата си с него. Първо 

той влязъл в огромната трапезария, където го приветствали с музика. Джуджето с усмивка го 

поздравило, а след това му съобщило, че за тях е чест той да бъде техен гост.  А кралят  бил 

разсеян и въобще не обърнал внимание на малкото създание. 

След хубавата закуска кралят отишъл към градината, с която замъкът се славел. Там имало 

едни от най-хубавите цветя на света-рози, лалета, зюмбюли, макове и какви ли не. Но най-много се отличавал храстът, 

за който джуджето се грижело – храстът с лилавите цветчета. Забелязал Слънчевата порта,  кралят се запътил  към нея 

и в  мига, в който  я пристъпил,  се превърнал в джудже. Всички гости хукнали да бягат, на  където им видят очите. 

Джуджето чуло врявата, пристигнало  на мига. То попитало: 

-Какво става тук? 

И видяло краля. Отишло то при него и му разказало своята  история. Някога  джуджето  е било крал и то като него не 

послушало предишния собственик и преминало през Слънчевата  портата. Винаги предупреждавало гостите да не 

преминават през портата, защото тя била прокълната. След тези думи кралят попитал: 

-А възможно ли е да се развали  проклятието? 

Джуджето му отвърнало с усмивка, че не е възможно, но да си джудже не било толкова лошо.  

И така двете джуджета се разбрали да пазят и да се грижат за замъка, да посрещат граждани от близо и далече и да ги 

развеждат из уханните му градини.                                                         Светослав Пешев 6а клас 



БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ Е  … 

КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА 

Участниците в клуб „Млад журналист“ взеха своето първо интервю 

от г-н Петър Нгуен, удостоен с отличието Учител на годината за 

2019/2020 учебна година 
Г-н Нгуен, миналата учебна година Вие получихте отличието „Учител на 

годината“. Очаквахте ли това признание и какво означава то за Вас?  

Не, не очаквах да получа отличието и то означава много за мен. Всеки 

един учител от нашето училище заслужава това звание. Тази номинация е  

признание за труда, който полагаме аз и моите колеги. 

Кое  във Вашата работа допринесе за получаването на тази награда?  

Няколко са нещата – признанието и подкрепата на колегите в училище, 

собственият стил на работа и естествено обичта ми към професията. Запомнете,  

за да успява човек в нещо, той трябва да го уважава и обича. 

Кое  Ви накара да изберете учителската професия? Защо станахте учител 

по български и литература? 

Моята майка стои в основата учителската ми професия. Когато бях 

малък, тя много ми четеше. Имаше години, в които имаше режим на тока. Тя 

ни събираше около свещта и ни четеше. Прекарвах голяма част от летата си в 

библиотеките, оттогава ме познават и в голямата, и в малката библиотека. Четях 

много, имах уважение към книгата. В университета моите преподаватели ми 

вдъхваха увереност, че ставам за учител, защото умея да се свързвам с 

учениците. Харесва ми да работя с млади хора. Аз си избрах професията, но 

отчасти и тя избра мен. 

Като ученик кой беше любимият Ви  предмет?  

Много е дълъг списъкът, като започнем от българския език и свършим с литературата /смее се/. Бях много 

добър и по математика. Когато бях в гимназия, много харесвах и биологията. Исках да стана лекар, но това е друга 

история. 

Днешните ученици  различават ли се много от времето, по което Вие сте били ученик?  

Да! Ние бяхме малко по-зрели. Вие възприемате света по детски. Което не е лошо, хубаво е да запазим детското 

в себе си по-дълго. 

Получавали ли сте слаби оценки като ученик и по какво?  

В 10.клас по математика, на изпитване. Това е единствената ми двойка. Приех я много, много тежко. И до днес 

съм убеден, че тази двойка е нечестно изкарана, защото би звънецът и госпожата не ме доизпита. Много бях 

разочарован, това ме отдръпна от математиката.  

Какъв според Вас трябва да е успешният ученик?  

Дисциплиниран, любознателен, съсредоточен, да учи с разбиране, за да трупа знания. 

Какво бихте искали да върнете в днешното училище от времето, когато Вие сте били ученик? 

Учителите тогава бяха по-свободни да планират какво да правят с учениците. Днес те са затрупани с купища 

бумащина и документи, които ги откъсват от най-важното - да работят с вас, учениците. Ще ми се учителите да бъдат 

по-волни, за да могат да творят, и така ще има резултати. 

Каква художествена литература обичате да четете? Имате ли любими автори и книги?  

Много обичам да чета криминални романи. Един от любимите ми писатели е Агата Кристи, Артър Конан Дойл 

- също. 

Каква музика обичате да слушате?  

До 12.клас слушах хип-хоп, но през годините стана много комерсиална. Сега слушам всичко, което ми харесва 

– музика, която може да ме отпусне, да ме просълзи, да ме разчувства, да ме разсмее. Мога да слушам инструментална 

музика, хеви метъл, народна музика. Музиката не е само мелодия, тя е и текст. Но определено не съм почитател на 

чалгата. Важно е музиката да ми грабне сърцето. 

За каква промяна в българското образование мечтаете?  

Бих искал да върнат оценките в начален етап. Да няма разни печатчета, пчелички, знаменца… 

Бихте ли насочили собствените си деца по пътя на учителската професия?  

Да, бих ги насочил. Но всеки човек е индивидуалност, различен и има своя цел в живота. Те сами трябва да 

решат какво да правят с живота си. Аз само трябва да съветвам, да насочвам. 

Довършете с една дума изречението : Българският учител е ……  

Крайъгълният камък на цивилизацията!                                 

 


