
Иванина Добрева и  Цветелина 
Белишка  от VІв клас спечелиха 
заслужено национална награда в 
конкурса „Космосът – настояще и 
бъдеще на човечеството”. Двете моми-
чета получиха наградата за своя макет 
„Земята – най-желаната планета”, 
изработен под ръководството на 
учителката им по човек и природа г-жа 
Теменужка Хаинова. Те споделиха, че 
техният ИЦИ, както сами шеговито 
наричат проекта си,  ще им липсва, но са 
горди, че той остава като експонат в 
Националния политехнически музей в 
София. Официалното награждаване на 

победителите в националния конкурс се 
състоя в музея на 31. 10. 2015 г. (събота), 
а наградите бяха връчени лично от 
патрона на конкурса – първия български 
космонавт генерал Георги Иванов. 
Конкурсът  „КОСМОСЪТ – НАСТОЯ-
ЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО” 
се организира от Фондация „ЕВРИКА" с 
научното ръководство на Института за 
космически изследвания и технологии 
към БАН и в партньорство със звената за 
извънкласни дейности по наука и 
техника сред учащите се, с научни и 
неправителствени организации, редак-
ции на медии. В него тази година участ-
ваха 1375 проекта,  над 1400 ученици от 
8 до 18 години от 97 училища от цялата 
страна.             От мястото на събитието       
               Иванина Добрева

Представители на клуба по роботика и 
програмиране в нашето училище 
провериха своите знания и умения в На-
ционално състезание по извличане на 
д а н н и  з а  с т уд е н т и  и  у ч е н и ц и 
QUERYADA 2015. На 4-ти октомври 
Таня Машева /ХІІа кл./ и Марияна 
Дейкова /ХІа кл./ решаваха 25 задачи за 
определено време и изпратиха онлайн 
своите отговори. Успешното представя-
не ги нареди сред 75-те участници от 
цялата страна, които бяха допуснати до 
втори и трети кръг, проведени на 17 и 18 
октомври във Варненски свободен 
университет “Черноризец Храбър”. Там 
нашите момичета се състезаваха в 
отбори – решаваха задачи, свързани със 
SQL заявки; пишеха заявки върху 
семантични данни; решаваха задачи, 
поставяни от експерти по админис-

триране на бази данни от фирми. 
Организаторите на националното 
състезание - ВСУ „Черноризец Храбър“, 
катедра „Информатика и икономика“, и 
журито класираха на V място бончевци, 
които се наредиха след студентите от 
Софийския,  Великотърновския и 
Пловдивския университет, след учени-
ците от Варненската математическа 
гимназия и получиха награди и сертифи-
кати. В сайта на QUERYADA ще се под-
държа и списък с рейтинги от състеза-
нието за всички участници, сподели г-жа 
Снежина Машева, ръководител на 
клуба по роботика в СОУ “Н.Бончев”.

Нашият�директор�се�завърна�от�Ню�Йорк

Ñâåòúò Îáè÷à Óñïåëèòå

Èçäàíèå íà ÑÎÓ “Íåøî Áîí÷åâ” - ãð. Ïàíàãþðèùå

e-mail: v_gnezdoto@abv.bgУчилището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

Брой 2 (95), год. XІII, 11 ноември 2015 г.

Осмокласници и деветокласници от нашето училище 
се включиха в общинския конкурс за есе “Народното 
будителство днес” и грабнаха всички призови места. 
Журито в състав Стоянка Велева /учител по БЕЛ/, 
Стефан Рапонджиев /директор на общинска библио-
тека “Ст. Дринов”/ и Иванка Тодева /учител в ОДК/ 
класира на първо място есеистичната творба на Нора 
Калпакова /ІХв кл./. Второ място беше присъдено на 
съученичката й Стиляна Караджова. Третото място в 
общинската надпревара си поделиха Мариела 
Джунова /ІХа кл./ и Ивелина Стойковска /VІІІб кл./. 
Денят на народните будители провокира любителите 
на историята и националните ценности в нашето 
училище. По коридорите на гимназията, между 
портретите на панагюрските революционери, бяха 
поставени ученически проекти плакати, които отново 
ни напомниха за бележити българи, извоювали титлата 
Будител с цената на живота си.

������������Информатиците�ни�
пети�в�национално�състезание

На 17 и 18 октомври бончевци привляко-
ха вниманието на международно жури в 
единадесетия фестивал на изкуствата 
"Кръстопът на музите", който се проведе 
в София. Мажоретеният състав на СОУ 
„Нешо Бончев“, ръководен от хореогра-
фа Мария Бензарова,  получи купа за 
цялостно представяне, златен медал и 
специална грамота. Нашите певици 
Виктория Манева, София Манолова и 
Габриела Шкодрева, подготвени от 
м у з и к а л н и я  п е д а г о г  Н о н а 

Немигенчева, се завърнаха с призови 
места от конкурса. На Виктория журито 
присъди І място, а София получи 
специална и поощрителна награда в ІІІ 
възрастова група. 
Специална награда за отлично пред-
ставяне – плакет и ІІ място в ІV възрас-
това група, завоюва Габриела. Емоциите 
от софийската сцена са ценен опит за 
нашите талантливи момичета, които 
веднага започнаха подготовка за следва-

щи конкурси.              Цветана Мулешкова 

С�песни�и�танци�
впечатлихме�международно�жури

Нашият�директор�се�завърна�от�Ню�Йорк
Веска Барова, директор на СОУ „Нешо Бончев“, преди 
седмица се завърна от Ню Йорк. Посещението й на 
американска земя е резултат от участие в програмата 
“Академия за училищни лидери” на Фондация 
“Америка за България”. Тази година за чужбина 
отпътуваха петнайсет директори на български 
училища, достигнали до четвърти кръг на програмата, 
малка част от стратиралите 600 в първия кръг. 
Пред учителския екип директорката сподели своите 
наблюдения от посещенията на училища в Ню Йорк и 
от самото обучение „Как да ангажираме учениците си в 
предизвикателна и смислена работа“, осъществено от 
преподаватели на Банк стрийт колидж и Международ-
ния институт за образование в САЩ. 
От 19-ти до 28-ми октомври г-жа Барова е имала въз-
можност на надникне в класните стаи на Банк стийт ко-
лидж, Обществено училище №69, училище “Мидтаун 

уест”, гимназия “Хъдсън”. Впечатлена е 
от съществуващия ред и правила, които 
не се подлагат на обсъждане и се приемат 
естествено от всички, от липсата на 
агресия. В часовете видели спокойни 
деца, доволни, че са в училище и учат, 
погълнати изцяло от учебния процес. 
Г-жа Барова показа интересни снимки на 
училищното пространство, класните 
стаи и коридорите – различно, цветно и 
организирано добре и за почивка, и за 
учене, удобно за екипна работа.
Отношенията между учители и ученици 
са на ниво. Съществува дистанция, но и 
топлина. Учителите се радват, че 
работят – сподели пред колегите си г-жа 
Барова.              Продължава на 3 страница

Първият�български�космонавт
�връчи�награда�на�наши�момичета

Бончевци�почетоха�Деня�на�народните�будители

Нора Калпакова, Стиляна Караджова и Мариела Джунова
с госпожа Павлина Димитрова  Ивелина Стойковска с госпожа Милка Пискова  



Класният ръководител на ІХб клас г-жа Хаинова 
предложи на учениците си и на техните родители 
заедно да отидат на поход. Всички приеха с ентусиазъм 
предложението и участваха с желание в инициативата. 
На 31 октомври учениците и родителите им заедно с г-
жа Хаинова се разходиха сред красивата есенна 
природа. Дестинацията беше параклисът „Света 
Богородица”, над града. След изморителното 
изкачване, съпътствано от многобройни почивки, 
групата стигна до храма. Тук бе изиграна приятелска 
среща между децата и някои от родителите по бейзбол. 
Походът завърши с приятна разходка из прекрасната 
есенна гора, след което всички се върнаха с 
приповдигнато настроение към забързания живот на 
града.                                                      Саркис Андонян

От 6 до 8 октомври г-
жа Пепа Дюлгярова 
и  г - ж а  И л и я н а 
Александрова бяха 
на обучение в гр. Со-
фия по проект „Учи-
лището като център 
в общно стта”.  В 
рамките на обуче-
нието са представе-
ни дейностите, из-

пълнени до момента от 13-те български училища, 
включени в проекта, сред които е и нашето училище. 
Участниците са обменили опит, свързан с реализиране-
то на свои инициативи, и са споделили помежду си 
добри практики и идеи за предстоящите си дейности. 
Основен лектор в обучението е бил г-н Крис Джоунс - 
изпълнителен директор на Международния център за 
развитие на общностните училища, неправителствена 
организация, която е създадена с помощта на фондация 
„Чарлз Стюарт Мот”. Основният акцент в лекционния 
курс е поставен върху качеството на стандартите в съв-
ременното образование. Изповядването на общи, един-
ни ценности от училището и родителите има ключово 
значение за успешното им общуване в името на децата.

              На 29 октомври в нашето училище се проведоха 
срещи на учениците от IX и X клас с младежи, 
представители на Колежите на Обединения свят. 
Колежите са верига училища по света, където ученици 
от ХІ и ХІІ клас се обучават по IB /International 
Baccalaureate/. Това е програма, чрез която се получава 
диплома, призната в цял свят, и съжителстват с 
връстници от други националности. 

Всяка година България изпраща стипендианти, 
избрани чрез конкурс сред кандидатствалите 
десетокласници. За да дадат малко по-конкретна 
информация, представителите на колежа в Холандия 
направиха презентация пред бончевци. Повече за 
конкурса и стипендиите можете да намерите в интернет 
и на страницата на Международна фондация “Св. Св. 
Кирил и Методий”.                                     Деляна Плачкова 

ПРОЕКТ „ДОВЕРИ�МИ�СЕ” – УЧИТЕЛИ�И�РОДИТЕЛИ�ЗАЕДНО

2 НОВИНИ11 ноември 2015 г.

Нов модерен Lego робот очакват с 
нетърпение привържениците на ИТ от 
училищния клуб по роботика и програ-
миране. Съвременната придобивка е 
завоювана от учителите по ИТ Снежина 
Машева и Цветана Мулешкова, които 
участваха като екип в конкурс на SAP 
Labs и Фондация “Работилница за 
граждански инициативи”. Нашите 
информатици са един от 17-те менторски 
екипа от по двама учители, които ще 
бъ д ат  п од к р е п е н и  п о  п р о г р а м а 
„Роботика за България“. 
Одобрените екипи ще бъдат включени в 
двудневно обучение в София за работа в 
екип и менторство, ще се ползват с 6-
ме сечна  виртуална  подкрепа  по 
въпро сите  з а  конст руирането  и 
п р о г р а м и р а н е то  н а  р о б от  L e g o 
Mindstrom.

Програмата осигуря-
ва и обoрудването за 
дейността на всеки от 
т е з и  о т б о р и   – 
комплект робот Lego 
с  п р о г р а м и р у е м 
модул Mindstorm educations 45544 и 
състезателнo поле за тренировки на 
робота. 
В конкурса се включиха общо 36 
менторски учителски екипи от цялата 
страна. Избраните 17 двойки учители 
поемат ангажимент да изградят и 
подпомагат поне един отбор по роботика 
от съответното училище, който да 
съществува поне две години. 
Цели се да се стимулира интересът на 
учениците към науката и технологиите, 
като едновременно с това им се даде 
възможност за работа в екип.

Нов�модерен�робот�
пристига�в�училище

УЧИЛИЩЕТО�КАТО�ЦЕНТЪР�В�ОБЩНОСТТА

ПРОЕКТ „ДОВЕРИ�МИ�СЕ” – УЧИТЕЛИ�И�РОДИТЕЛИ�ЗАЕДНО
ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ИНИЦИАТИВА НА УЧЕНИЦИ

По иниицатива на Ученическия съвет бончевци 
активно се включиха в Европейската седмица на 
мобилността в края на месец септември, а през 
октомври поставиха до пешеходната пътека пред входа 
на училището оригинален транспарант, напомнящ 
ежедневно на водачите на автомобили да пазят живота 
на децата. 

Бончевци отпечатаха и специални стикери „Запази 
живота на пътя”, които раздадоха на водачите на 
автомобили по време на своя акция, организирана 
съвместно със служители на КАТ по улиците на 
Панагюрище. 

СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ
През изминалия месец в нашето училище по проект 
„Довери ми се” бяха организирани нестандартни роди-
телски срещи. Неформалните интерактивни срещи с 
родителите на учениците от I и V клас се проведоха във 
физкултурния салон на училището. Гост-лектор на 
срещите бе г-н Атанас Кузманов, координатор по 
проекта „Училището като център в общността”. 
Родители и учители заедно и свободно дискутираха ак-
туални проблеми, свързани с децата и образованието, и 
набелязаха свои следващи съвместни стъпки, които да 
направят партньорството им  по-активно и ефективно.

На 29.10.2015 год. г-жа М. Раленекова и учениците й от 
Iа клас посетиха биоферма за отглеждане на калифор-
нийски червеи, намираща се в покрайнините на гр. 
Панагюрище. Посещението се осъществи след 
приключване на учебните занятия. В мероприятието 
бяха включени и родителите, които осигуриха 
транспорта и споделиха това приятно преживяване 
заедно със своите деца. Във фермата децата се 
запознаха с технологията за производство на биотор от 
калифорнийски червеи. Малките първокласници 
имаха възможност да поработят във фермата, като 
почистят лехите, в които се отглеждат червеите. 

През новата учебна година 2015-2016-та 
в СОУ „Нешо Бончев” стартира пилот-
на образователна програма „Съдебна 
власт – информиран избор и граждан-
ско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури”. Програмата се реализи-
ра в предварително определени училища 
по Споразумение за сътрудничество 
между Висшия съдебен съвет и Минис-
терството на образованието и науката. 
Целите на сътрудничеството са да се 
обогатят познанията на учениците за 
статута, структурата и функциите на 
съдебната власт у нас, да се формира у 
тях правна грамотност и култура, да се 
повиши степента на спазване на 
законите, да се повиши доверието в 
съдебната власт и да се реализира на 
практика един от елементите на граж-
данското образование. 

Програмата цели и превенция на детско-
то насилие и постигане на разбираемо и 
отворено към обществото правосъдие. 
В рамките на учебната програма по 
Етика и право и в Часа на класа уче-
ниците от VІІІ до ХІІ клас ще имат 
възможност да се запознаят на място с 
работата на съдилища и прокуратури, ще 
участват в специални лекционни курсо-
ве, провеждани от магистрати, както и в 
дискусии и симулативни процеси. За 
целта ще бъдат определени наставници – 
магистрати, представители на съдебната 
власт, които ще осигуряват разпределя-
нето на темите и лекторите, ще осъщес-
твяват координацията между училището 
и съдебната власт, ще организират 
посещения в съдебните палати и ще 
съдействат  при подготовката  на 
симулативните процеси. 

Гражданско�образование�
с�нов�партньор

ГОСТУВАХА�НИ�ПРЕДСТАВИТЕЛИ�
НА�КОЛЕЖИТЕ�НА�ОБЕДИНЕНИЯ�СВЯТ�

ПЪРВИ УРОЦИ В БИОФЕРМА

ИНТЕРЕСНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ

НА ГОСТИ В 
ДЦВХУ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН”

Учениците от ПИГ в нашето училище посетиха 
ДЦВХУ „Св. Св. Козма и Дамян” и поздравиха 
възрастните хора с патронния празник на Центъра, 
като им поднесоха цветя и специално изработени 
картички. Посещенията са по проект „Училището като 
център в общността”, а целта им е да се променят 
нагласите на подрастващите към хората с увреждания, 
за да бъдат приемани като равноправни членове в 
общността. В Центъра децата са приети изключително 
топло, а бончевци вече готвят следващите си изненади 
за своите нови приятели, които искат да зарадват.

ЗАЕДНО НА ПОХОД



ДО�ЛОНДОН�И�ОБРАТНО

За пореден път  училището ни се  включи в 
международен проект по програма “Еразъм+”. 
Ученичките Симона Кръстева, Мария Недева и 
Ивана Бобекова, ръководени от учителя по ИТ 
Недялка Коларова, взеха участие в младежкия обмен 
на тема „Възможности на младите хора и социалното 
им включване“. Дейностите се проведоха в град 
Караман, в историческата област Карамания, в Южна 
Турция. Нашият екип премина през дългото пътуване 
от 1300 км - с автобус до Истанбул, със самолет до град 
Коня и отново с автобус до Караман. 
В проекта участваха младежи от шест държави – Литва, 
Латвия, Румъния, Италия, България и Турция. Основна 
цел на проекта е да се повиши информираността на 
младите хора, да се мотивират за дейности към 
социална интеграция и включване на хората с увреж-
дания. Всяка от участващите държави представи своя  
опит и държавна политика по проблема. 

В дискусии екипите от различните страни предложиха 
свои идеи за възможностите на младите за социалното 
им включване. Нашите момичета представиха 
презентация, споделяйки опита си и като активисти в 

училищния живот, и като членове на неправителствена 
организация. Активно бе участието на българския от-
бор и в уъркшоповете по проекта. В смесени групи 
младежите развиваха социални и лидерски умения и 
повишаваха езиковите си компетенции. Работният език 
на проекта беше английски. В рамките на проекта 
участниците посетиха младежки център и училища в 
град Караман. Всички бяха впечатлени от желанието на 
турските деца да общуват, да разговарят, да се снимат. 
Посещението на Ташкале и тамошните музеи позволи 
на гостите да научат повече за местната култура, обичаи 
и традиции. Националната културна вечер остави не-
забравими спомени за нашия екип. На нея бончевци 
представиха страната си, своето училището, както и на-
ционалните танци – хора и ръченица. Приготвиха бъл-
гарски тестени изделия – баница, тутманик. Бяха под-
готвени с подаръци от нашия регион за останалите 
участници в проекта. Всички участници получиха сер-
тификати за участието си в младежкия обмен, които са 
важна крачка напред в личното им кариерно развитие.

СОУ�“Нешо�Бончев”–�училище�стрела
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Ученици�в�младежки�обмен�по�„Еразъм+”

В периода 31.Х - 02.ХІ в гр. София, в офисите на „Аква-
хим”, се проведе V парламентарна сесия на Български 
младежки воден парламент под надслов „Управлението 
на водите е и наша отговорност”. За участие в нея бе от-
правена покана и към екоклуба на СОУ „Нешо Бончев”. 
Учениците от X клас - Виктория Колибанекова и 
Петър Терзийски, водени от учителката по биология и 
химия Иванка Талева, взеха участие в сесията. 
В продължение на 3 дни, през които останалите учени-
ци бяха в есенна ваканция, нашите десетокласници 
работиха върху проблемите на опазване на околната 
среда и водите заедно с ученици от още 12 населени 
места в България, участници в различни екоклубове. 
Младежите, разпределени в работни групи, умуваха 
върху плана за дейност, официалната декларация и 
евентуални промени в ръководството на БМВП. 

Нашите представители участваха в групата за офор-
мяне на плана за дейност за следващата календарна 
година. През втория ден парламентаристите посетиха 
езерото „Панчарево” и парк „Врана”. 
Парламентарната сесия завърши с докладване на 
резултатите от дейността на работните групи, приемане 
на промени в младежкото ръководство на МВП и на 
нови, предстоящи дейности.
Приета бе и декларация обръщение към Министъра на 
околната среда и водите Ивелина Василева и 
председателите на Басейновите дирекции в България.
Нашите парламентаристи се завърнаха в Панагюрище, 
заредени с положителни емоции и нови идеи за 
дейността на училищния екоклуб, но и уморени от 
активната си работа през трите дни на сесията.
                                                                  Ваня Александрова

Десетокласници�бяха�парламентаристи�през�есенната�ваканция

Нашият�директор�
се�завърна�от�Ню�Йорк
Нашият�директор
се�завърна�от�Ню�Йорк
 Продължение от 1 страница
Чрез формата на упражнения, обсъждания, работа по 
практически казуси, ролеви игри и дискусии 
българските директори са се запознали с програма за 
професионално обучение, част от която са въпросите за 
ангажираността на учениците и нейното планиране, за 
изготвяне на учебни планове. 
! Как могат директорите да подкрепят нововъве-
денията в учебните планове? 
! Как да организират професионалното обучение, 
което съответства на визията на училището и на 
учителския състав? 
! Как можем да се ангажираме със собственото си 
професионално обучение? 
Това са въпросите, с които стартират част от дните на 
проведеното обучение в Ню Йорк. Г-жа Барова разказа 
за посещение в музей в американския метрополис, чрез 
което на българите бил представен проблемът за 
подкрепата на музеите и културните институции за по-
задълбочен и ангажиращ учебен процес.
Директорката на СОУ “Нешо Бончев” е убедена, че 
трябва да се приложи доброто от чуждия опит в нашето 
училище. Груповата работа, осмислена чрез интересни 
и полезни проекти, взаимодействието на учители при 
преподаване в различни класове са първите стъпки към 
обсъжданите нововъведения.    

Ако се върнем в годините назад, ако надникнем в 
историята на нашето училище, ще открием много 
поводи за гордост. 
От тук са излезли много випуски, всеки един от които 
има свои фаворити и често имената им стоят в 
списъците на стипендиантите.
Стимул ли е стипендията, за да се стараеш повече над 
уроците? 
А може би е помощ за някои по пътя на социалното им 
включване?
Възможността да получават стипендии обхваща 
ученици от различни категории. 
За тази учебна година училището ни отпуска парично 
подпомагане на седем деца без родители и на един 
ученик с трайни увреждания. 
Девет младежи с месечен доход от семейството под 
установената минимална заплата и успех над 4,50 ще 
получават по 21 лв. месечно като помощ. 
Двадесет и осем ученици, завършили с успех от 5,80 
до 5,99, ще получават месечна стипендия в размер на 
24 лв., а пълните отличници стипендианти са 
двадесет и двама за миналата учебна година, които от 
септември оглавяват списъка на заслужилите 
стипендианти. 
Статистиката сочи най-много отличници в Ха клас, 
следвани от Хб и ХІб класове.                    Нора Маслева

Стимул�ли�е�
стипендията? Говорили сме много за модернизация в училище. 

Работим усилено, за да предоставяме нови възмож-
ности. Внедряваме нови технологии в учебния процес, 
за да заговорим на езика на младото поколение. Основ-
ният двигател на всичко това обаче са Нашите 
учители. Без тях нито една интерактивна дъска или 
софтуер за управление на учебния процес не биха 
работили. И понеже напоследък оплаквания като 
„нищо не се прави“ и „нищо не се случва“ чуваме 
прекалено често, решихме да покажем и другата 
с т р а н а .  И м а  у ч и т е л и ,  к о и т о  р а б о т я т , 
усъвършенстват се, не се страхуват и са готови да 
полагат постоянно усилия, за да дадат най-доброто 
на своите ученици.  Те работят в платформите на 
Училището. БГ. Това са и Нашите учители. Не е ли 
редно да им обръщаме повече внимание?! Огромни 
аплодисменти за тези хора, които цяла година 
работиха здраво и сега продължават. Онези, които 
през лятната ваканция са си поставили за цел да 
разработят още материали. Това е най-новата ни 
инициатива! Да ви представим Нашите работещи 
учители! Избрахме за старт две училища. Първото е 
нашето училище герой - 1 СОУ, гр. Търговище.  Вече 
сме не просто колеги, а и приятели. Второто е СОУ 
„Нешо Бончев“, Панагюри-ще. Това е нашето 
училище стрела. Те взеха, както се казва, „две години 
за една“. Едно от най-бързо напред-ващите - учат се 
бързо и работят смело. За тях можете да прочетете 
повече в u4ili6teto.bg.

              Екипът на образователна платформа u4ili6teto.bg

ИНИЦИАТИВА "НАШИТЕ УЧИТЕЛИ"

СОУ�“Нешо�Бончев”–�училище�стрела

Седмокласничката Силвия Кекова от тази 
учебна година е ученичка в лондонското 
училище Willowfield Humanitiеs College. През 
август панагюрското момиче замина за Англия, 
за да живее с родителите си, които работят от 
години в английската столица. Силвия е 
репортер от две години в училищния ни вестник, 
а от септември е нашият кореспондент зад 
граница. Във всеки брой на “Щъркелово гнездо” 
ще ни разказва истории от ученическия живот в 
лондонското училище. Ние можем да питаме и 
да откриваме прилики и разлики.   
Силвия, как изглежда английското училище? 
Моето ново училище е голяма и масивна сграда с 
вътрешни прозорци. Дворът е разположен в 
задната му част и достъп до него имат един-
ствено учениците и учителите. В училището не 
могат да влизат външни лица без пропуск, но 
няма охрана. 
Как те допускат да влезеш в училище, в 
Лондон? 
Ученик без униформа не се допуска в училището. 

След 7,30 вратата на училището е отворена, 
защото се предлага безплатна закуска. 
Как са подредени часовете, междучасията, 
каква е тяхната продължителност?
Учебните часове са астрономически /по 60 
мин./. Занятията започват в 8.50ч. и продължа-
ват до 15.35ч., между които има едно 20-
минутно междучасие и едночасово за обяд. 
Други междучасия няма. Трябва по най-бързия 
начин да се придвижваме между кабинетите. 
Програмите за учебните занятия са две - А и Б, 
и се редуват през седмица. По този начин в опре-
делената седмица се набляга на различни пред-
мети, без да бъдат натоварвани учениците. 
Домашните работи за седмица А са 9, а за 
седмица Б са 15. Домашните са по предварител-
но изготвена в началото на годината програма. 
Какво трябва задължително да носиш и 
какво не в училище? 
Трябва да носиш тетрадка, в която отбелязваш 
домашните работи. В нея учителите записват 
забележки, наказания и отличия (тетрадката 

се предоставя на родителя всеки петък за под-
пис). Учебниците и другите тетрадки стоят в 
училището и не се носят вкъщи. Има забрана за 
телефоните. Те могат да се носят в училище 
само ако родителите са попълнили молба, в 
която дават своето съгласие детето да носи 
телефон, но без да го използва (телефонът да 
бъде изключен). Не могат да се носят остри 
предмети, оръжия, бижута, дезодоранти. 
Как изглежда отвътре училището? 
Интериорът на училището прилича на адми-
нистративна сграда, в която няма рисунки, 
снимки или табла по коридорите. Мястото на 
тези проекти е в класните стаи, в които има и 
електронни дъски, мултимедии и лаптопи за 
всеки един ученик. Училището е лабиринт от 
коридори, а по средата е разположена столова. 
В училището ми има ученици от 54 народности, 
на възраст 11-16 години, от 7 до 11 клас. Всички 
носят униформи. Спазват се ясни правила.
В следващия брой очаквайте повече за 
учебните предмети в английското училище.

За�английското�училище�разказва�Силвия�КековаДО�ЛОНДОН�И�ОБРАТНО

НОВИНИ



На 10 октомври нашите най-малки ученици от Іб, ІІІа, 
ІІІб и ІІІв клас тръгнаха на екскурзия по маршрут: 
Калофер, Карлово, Сопот и Копривщица. Въпреки 
лошото време не липсваха ентусиасти. Дъждът не успя 
да изплаши 74-те деца, които бяха разделени на отбори 
и във всеки град се състезаваха да научат повече за 
посетените обекти. 
От учителите за тях бе подготвена специална 
викторина за историята и забележителностите на 
историческите места, включени в екскурзията. 
Емоцията и забавлението бяха непрестанен спътник на 
нашите ученици.                                          Анна Кекова

На 23 октомври Ха клас заедно с г-жа Димитрова и г-жа 
Семова отпътува за хижа "Добра Вода", намираща се до 
Пазарджик. В същата хижа на 30 октомври бяха и 
гимназистите от VІІІа, ІХа и ІХв с класните си 
ръководители г-жа Навущанова, г-жа Лазарова и г-н 
Парпулов. След срещата с природата учениците се 
разходиха из парк-остров „Свобода“ в град Пазарджик, 
където се забавляваха в увеселителната зона. Наблю-
даваха и интересните животински видове в зоологи-
ческият кът на парка. След дългата разходка екскур-
зиантите си починаха на най-дългата пейка в света.       
                                                     Таня и Христина, VІІв

Подкрепени от учителя си по рисуване г-н Нистор 
Хаинов, София Николаева от ІХа клас и Анастасия 
Лулчева от ІХб клас подредиха своята първа 
самостоятелна изложба на 29 октомври в галерията на 
Историческия музей. Двете момичета събраха учители, 
съученици и приятели, почитатели на изкуството и 
медиите, за да им покажат творбите си в навечерието на 
Деня на народните будители. И показаха на всички, че в 
обърканото ни ежедневие за изкуството в Панагюрище 
има надежда, щом младите творят красота и мечтаят, 
както развълнувано заяви на откриването на изложбата 
учителят им – художникът Нистор Хаинов. 
Първата им изложба без име със сигурност впечатли 
присъстващите и направи имената им познати и 
известни в артистичните среди на града. 

Софи и Ася споделиха, че черпят вдъхновение от 
всичко, което ги заобикаля, но най-вече от хората, които 
са до тях – близките и приятелите им, защото ги 
зареждат с положителна енергия, разбират ги и ги карат 
да се чувстват специални и горди от постигнатото. 
В света на изкуството те намират уют и очарование, 
откриват и изявяват най-съкровеното и истинското в 
себе си, а усещането е неповторимо, коментират с 
щастливи усмивки младите художнички. Пожелаваме 
им крилато вдъхновение, цветно ежедневие, много 
нови успехи и чакаме с нетърпение следващата им 
изложба, с която, уверени сме, имената им ще се чуят и 
навън, защото талантът им е безспорен. 
                      Светла Георгиева и Мария Гурбешлиева
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Ñâåòëà Ãåîðãèåâà è Ìàðèÿ Ãóðáåøëèåâà
Фоторепортери: Íîðà Áàðîâà

11 ноември 2015 г.4

1ноември
Пламен Христев-Іб

Александър Врагов-ІІІа
Даниел Дечев-VІв

Лидия Келешова-ІХб
Павел Варадинов-Ха

Гергана Милска-
възпитател

2 ноември

Гергана Елшишка-ХІа

3 ноември
Димитрия 

Михалева-VІб

4 ноември

Иван Дерменджиев-VІІб
Искра Божкова-ІХа

Станимир Евтимов-ХІа
Пенка Йорданова-ХІв

5 ноември

15 ноември

Габриела Кирилова-ІVв
Стиляна Караджова-ІХв

Надежда Бакърджиева-Ха

9 ноември

 Камелия Калпакова-ІVб
Фанка Янева-Vб

Златка Ангелова-VІІв

 

Иван Куков-Vв
Нешо Караатанасов-VІв

Никола Кацарев-ХІб

12 ноември

16 ноември

Нелина Петришка-ХІІб

 

18 ноември

Петко Цветков-ІVв
Даниела Илкова-Vв

22 ноември

Рустислав Илиев-ІХа

 

26 ноември

Деница Станчева-ІІІб
Радка Семова-учител

25 ноември

Иван Шишков-ІІІв

29 ноември

Виктория 
Чернирадева-ІІІа

РОЖДЕНИЦИТЕ�ДА�ПОЧЕРПЯТ!

Габриела Скачкова-ІІІб
Габриела Щрангова-ІVв

Дилян Тропчев-Хб
Клементина

Бакърджиева-ХІб

Васил Мирчев-VІа
Йорданка Ланджева-ІХв

Ивана Бобекова-ХІІб

 
 

21 ноември

23 ноември

Марина Йорданова-VІІа
Мариела Илиева-ІХв

 

Лорена 
Немигенчева-ІІІб

Николай Терзиев-VІа

27 ноември

28 ноември

Иван Зяпков-Іа

 
Недялка Джолова-Vв

 

Мария Чонкова-ІVб
Делчо Делов-VІІа

Нора Калпакова-ІХв
Станислава 

Барухчиева-ХІІб

 

8 ноември

14 ноември

Петър Баров-VІІа
Цветана Мулешкова-VІІв

13 ноември

17 ноември

Селина Йончева-Vв

ЕмануилЗахариев-ІІб
РениАнгелова-VІІб

ПетраПирдопска-учител

7 ноември

10 ноември

11 ноември

Нелина Янкова-ІVв

 

19 ноември

Мартин Нонов-Vв
Спас Мичкюров-ХІа

24 ноември

Никол Първанова-ІІб
Илиана Кабланова-Vб

Пламена Ножделова-Ха
Илиян Калоянов-ХІІа

Стилиян Калоянов-ХІІа

Велизар 
Шиндаров-ІІІа

Александра 
Мазнекова-VІб

Стефан Лютов-VІІб
Николета 

Стоянова-VІІІб
Цвета Шишкова-ХІб

Изгонихме�злото�чрез�изкуство�на�Хелоуин
На 30 октомври, в петък, училището ни се преобрази. 
През междучасията по коридорите се гонеха вещери и 
вещици, принцове и принцеси на мрака, призраци и 
вампири, спазвайки традицията на празника, който е 
страшно весел и забавен за всички деца по света. 
Маскарадът отключи артистичното въображение на 
бончевци, които въодушевено пропъдиха злите сили 
със смях, музика и добро настроение. 
Разбира се, участниците в карнавала получиха и 
специални награди.

На 17 октомври учениците от ІІб и ІІв с ръководители 
Нора Барова, Делка Чакърова, Петра Пирдопска и 
медицинската сестра Таня Ильова бяха на екскурзия в 
град Пловдив. Посетиха Етнографския музей, 
Историческия музей и Античния театър. Усетиха 
неповторимата атмосфера на Стария Пловдив и се 
любуваха на възрожденските къщи. 
След като се подкрепиха с меню в Макдоналдс, 
учениците си поиграха на детската площадка в парка и 
се насладиха на светещите фонтани. Денят бе изпълнен 
с много емоции и впечатления, но безспорно най-
голямата атракция бе пътуването с влак.

Настроение�на�колела

Изложба�без�име�
на�момичетата�с�име

По исторически маршрут Сред природата

И второкласници на път

20 ноември
Божидар Влайков-VІа
Катя Гогова-учител

 

30 ноември
Величка Ангелова-VІб
Данаил Чолаков-VІв
Мария Раленекова-

учител
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