
БОНЧЕВЦИ�НА�ПОКЛОНЕНИЕ

След подписването през 2013г. на 
Споразумение за обмен на младежки 
екологични дейности с Агенция по 
водите “Артоа-Пикарди” - Франция и 
френския Младежки воден парламент 

вече са факт две посещения на български 
групи във Франция и две обратни визити 
на френските партньори за участие в 
българските летни екоучилища. През 
2016 г. обменът ще продължи и за наша 
гордост само след месец и половина в 
него ще вземе участие и ученик на СОУ 
«Нешо Бончев». Петър Терзийски от 
Xб клас, за чиито активности в сесиите 
на МВП вече ви информирахме, е 
одобрен за участник в международно 
екоучилище, което ще се проведе в град 
Дюнкерк, Франция. Заедно с още 8 свои 
съмишленици от различни краища на 
България той ще работи на тема „Вода, 
приспособяване и иновации, свързани с 

климатичното затопляне по крайбре-
жието”. Идеята е да се проучи покачване-
то на морското ниво, морските отливи, 
ерозията на част от морския бряг на 
крайбрежието Opale, Северна Франция. 
Всяка делегация: белгийска, холандска, 
българска, руска, мароканска и от 
басейна на Артоа Пикарди, трябва да 
подготви пример, имайки предвид 
климатичните промени и тяхното 
въздействие върху крайбрежието в 
своята страна, и трябва да направи 
анализ за управлението на явлението. 
Идеята е по време на екоучилището да се 
обобщат всички познания, за да се 
предложи едно общо решение като 

принос към “въздейстие и последици от 
климатичното затопляне върху управ-
лението на водите”.
Екоучилището във Франция ще се 
проведе през периода на пролетната 
ваканция: 4 – 7. IV. 2016 г.  Докато ние 
почиваме, Петър ще работи съвместно с 
младежи от цял свят и ще създава 
контакти, ще трупа опит, който след това 
очакваме да сподели и с нас. Сега му 
предстои сериозна подготовка за 
представянето във Франция, за която ще 
му помага неговият ръководител - г-жа 
Ив. Талева.  Да му пожелаем успех и 
достойно представяне в обмена! 
                                Ваня Александрова
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Десетокласник�в�Международна�екоинициатива

Награда�от�Световен�конкурс

Цветина Онцова от Хб клас получи киндъл като 
награда за участието си в Световен конкурс за проекти 
на тема “Безопасност на движението по пътищата”, 
организиран от “Рено” – Барселона. Ученичката е 
изпратила колаж от снимки по поставения проблем, 
придружен със стихотворен коментар на английски 
език. Мотивирана е да се включи в надпреварата и 
подпомагана на всеки етап от подготовката на своя 
проект от учителката си по английски език Силвия 
Бобекова. Г-жа Бобекова вече трета година провокира 
своите ученици да изпращат проекти и да организират 
инициативи, свързани с международния проект 
“Вашите идеи, вашите инициативи”. Спомняме си 
спечелените награди и признания от нейните ученици 
през миналите години, които им донесоха доста 
натрупан опит не само в практикуването на английски 
език, но и в изграждането на умения за живот в 21 век – 
желание за постоянно усъвършенстване, целеустреме-
ност, инициативност и креативност, гражданска 
активност.

Поднесохме цветя, преклонихме глави, запазихме минута 
мълчание в шумотевицата на ежедневието и си спомнихме за 
възрожденеца, литературния критик и учител Нешо Бончев, 
завещал духа си на бончевци.

За четвърта поредна година Община Панагюрище 
награждава деца с различни дарби и таланти, 
включвайки ги в Специален звезден клас. 
Ярко беше участието на бончевци сред тазгодишните 
250 звезди, които бяха уважени на официална 
церемония в Голямата зала на Театър дом-паметник. 
Екипът на училищния вестник “Щъркелово гнездо”, 
победители в олимпиади и научни състезания, 
мажоретните ни състави, певци, художници, 
спортисти от различни класове на нашето училище 
получиха стипендии и медали за своите постижения 
на национално ниво, а техните ръководители 
статуетки. 

Ярко�участие�
в�Звездния�клас�
на�Панагюрище

БОНЧЕВЦИ�НА�ПОКЛОНЕНИЕ

Обединен�детски�комплекс�
�����награди�бончевци

Традиционно Обединен детски комплекс и Общинско 
пчеларско дружество “Акация” привличат вниманието 
на малки и големи към вълшебния лек на природата – 
меда, като организират конкурс на тема "Пчеларството 
- екология и плодородие, пчелният мед - здраве и 
дълголетие“. С рисунки, стихове и разкази бончевци се 
вкючиха в общинското състезание и спечелиха доста 
призови места. В І-ва възрастова група първо място 
беше присъдено на първокласника от нашето училище 
Иван Зяпков, а на второ място се класира Александра 
Джомпалова  от ІV клас. Рисунките на бонченци на 
тема „Работната пчеличка“ отново им отредиха 
награди в различните възрастови групи: Нелина  
Иванова и Анастасия Лулчева /І място/; Лилия 
Кършева и София Николаева /ІІ място/; Снежанка 
Стоянова и Деляна Плачкова /ІІІ място/. За приложно 
изкуство с пита и мед беше наградена полуинтер-
натната група на ІV кл. с ръководител Гергана Милска.  



На 9 януари се проведе общинският кръг на олимпиада-
та по български език и литература. В нея участваха 31 
ученици, като най-много любители на този предмет 
имаше от V и Х клас. Петокласници правиха транфор-
миращ преразказ от името на Марийка от творбата 
„Снежното момиче“ на Ангел Каралийчев. Сбит 
преразказ на „Щастливия принц“ беше задача за 
шестокласниците. За седмокласниците беше подготвен 
тест от въпроси по български език и литература, 
наподобяващ формата на НВО, и отговор на литерату-
рен въпрос върху III глава от „Немили-недраги“ на 
Иван Вазов. Интерпретативно съчинение беше пред-
назначено за осмокласниците. За девети клас се падна 
задачата да правят интерпретативно съчинение върху 
поемата „Илиада“ на Омир. Същата бе задачата и за 
десетокласници, но върху романа на Сервантес „Дон 
Кихот“. За единадесети и дванадесети клас бе 
подготвено литературноинтерпретативно съчинение 
съответно върху стихотворението „При Рилския 
манастир“ на Иван Вазов и „Ний“ и „Юноша“ на 
Христо Смирненски. Трима от явилите се на 
олимпиадата ученици ще представят училището ни на 
областния кръг на 21 февруари - Вероника Арбалиева 
/V клас/, Християна Кокотанекова /VІб клас/ и 
Светла Георгиева /VІв клас/.              Татяна Куртева

И тази година изучаващите английски език в нашето 
училище имаха възможност да проверят знанията си в 
различни състезания. В олимпиадата по английски 
език се включиха 23 ученици от VІІІ до ХІІ клас, 
разделени в различни възрастови групи. Форматът на 
олимпиадата е доста труден и различен от всички 
европейски изпити по този език. Състои се от четири 
компонента: диктовка, четене с разбиране; демонстри-
ране на граматически умения и писмена работа по 
зададена тема. Трима от явилите се на олимпиадата 
ученици натрупаха над 75 точки и се класират за облас-
тен кръг – деветокласникът Саркис Андонян и десе-
токласниците Николай Мурджев и Ива Тричкова. 

В началото на февруари учителите по английски език в 
нашето училище за четвърта поредна година 
организираха и проведоха състезание по творческо 
писане на есе, в което изпитаха своите езикови 
познания и креативност 22 ученици. Състезанието се 
организира от Фондация „Корпус за образование и 
развитие – КОРПлюС” с подкрепата на Министерство-
то на образованието и науката, посолството на САЩ и 
Американския университет в България. Според рег-
ламента в първия етап участниците пишат есе на 
английски език в рамките на един час по една от зададе-
ните интересни теми, без да използват речници, учеб-
ници и други ресурси. Оценява се предимно творчес-
твото и оригиналността, а не граматиката. Есетата ще 
се проверяват от регионално жури до 18 март. Най-
добрите есета се изпращат на национално жури, което 
избира победители във всяка възрастова група до 18 
април. Всички участници получават сертификати за 
участие, а националните финалисти и техните учители 
- допълнителни награди на специална церемония.
На 12 февруари в СОУ „Нешо Бончев“ ученици от V до 
ХІІ клас се включиха и в състезание по английски 
език на Асоциацията на Кеймбридж училищата, в 
която нашето училище членува от много години. До 
седмица ще станат ясни резултатите. Миналата година 
деветокласникът Саркис Андонян се представи 
отлично на националния кръг на състезанието.
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ОЛИМПИАДА�
ПО�БЪЛГАРСКИ�ЕЗИК�

И�ЛИТЕРАТУРА

СЪСТЕЗАНИЯ�
ПО�АНГЛИЙСКИ�ЕЗИК

През тази учебна година 18 млади астрономи се 
включиха в общинския кръг на олимпиадата по 
астрономия. 
Изпитните материали учениците получиха от своите 
учители по човек и природата. Състезаващите се имаха 
срок, в който да работят самостоятелно върху 
тестовете, като ползват богатата информация в 
интернет и разчитат на своето логическо мислене и 
знания от учебните часове. 
Своите решения на трудните задачи бончевци 
предадоха на комисия в състав: Радка Семова /учител 
по физика и астрономия/ и Теменужка Хаинова /учител 
по ЧП и химия и ООС/. 
След подробна проверка стана ясно, че Йордан Койчев 
от VІа клас и Светозара Захариева от VІв клас са 
успели да дадат верни отговори на задачите за 
планетите и Слънчевата система; за определяне на 
географски координати и използване на уреди за 
наблюдение на Космоса. 
Пожелаваме успешно представяне на финалистите на 
областно ниво.                      Християна Кокотанекова

ОЛИМПИАДА�
ПО�ФИЗИКА�

И�АСТРОНОМИЯ

На 23 януари 30 любители на химичните знаци и 
формули провериха знанията си в общинския кръг на 
олимпиадата по химия и опазване на околната среда. За 
четири астрономически часа те трябваше да решат тест 
от 23 задачи: 20 задачи с избираем отговор и 3 със 
свободен. Всички се стремяха към максималния брой 
точки – 100 и 15 ученици успяха да натрупат 
необходимите /минимум 75/ точки, за да се класират за 
областен кръг. 
От VII клас отличните химици са Анна Кекова, Иван 
Иванов, Татяна Куртева, Радостин Маслев, 
Цветана Мулешкова, Лука Гугов, Митко Мачеев, 
Ива Чернирадева, Деляна Плачкова, Стефан 
Христев и Рая Ваташка. Деветокласниците Мариела 
Джунова и Саркис Андонян и десетокласниците 
Десислава Ботева и Петър Терзийски също пътуваха 
за град Пазарджик на 13-ти февруари, за да премерят 
знания с останалите химици от областта. 
Надяваме се и там да се представят достойно, за да 
вземат участие в национален кръг.              Анна Кекова

Общинският кръг на олимпиадата по история и 
цивилизация се състоя на 16.01.2016 година от 9:00 
часа в 10 и 11 кабинет, в нашето училище. Учениците, 
които взеха участие, бяха 32-ма на брой от V до XII 
клас. Времетраенето на олимпиадата беше три 
астрономически часа за пишещите от V доVII клас. А за 
учениците от VІІІ до ХІІ клас – четири астрономически  
часа. Изпитните материали се състояха от две части. 
Първата част е тест, а втората задача е създаване на 
писмен текст, който носи 25 точки за по-малките 
участници и 30 за по-големите. Общият брой точки е 
100, а нужните за класиране за областен кръг са 75 т.  и 
само няколко ученици са достигнали този брой. 
Християна Кокотанекова от VIб клас, Вероника 
Арбалиева и Радина Петрова от Vа клас и Милица 
Тильовска от XIIв клас ще имат възможност да трупат 
знания по история до 20 февруари, когато ще се явят на 
областния кръг в Пазарджик.                      Анна Кекова

ОЛИМПИАДА�ПО�ХИМИЯ�
И�ОПАЗВАНЕ�

НА�ОКОЛНАТА�СРЕДА
ОЛИМПИАДА�

ПО�ИСТОРИЯ�И�ЦИВИЛИЗАЦИЯ

За първи път ученици от СОУ “Нешо Бончев” се 
включиха в Турнир по английска реч и дебати, който се 
проведе на 13-ти и 14-ти февруари в Пазарджишката 
езикова гимназия “Бертолт Брехт”.
Отборът на бончевци - дванадесетокласничката Таня 
Машева и десетокласниците Ива Тричкова и 
Николай Мурджев, се включи в три дебата по 
актуални, обществено значими теми. В първия дебат 
нашите ученици спориха с отбора на езиковата 
гимназия на тема: “Това правителство смята, че 
гражданин, който не е доволен от публичните услуги, 
може да не плаща данъци”. Всеки член на отбора има 
право да изрази мнение в рамките на осем минути. 
Ръководителите на нашия тим – учителите по 
английски език Катя Гогова и Петя Желева, споделиха, 
че учениците се вълнуват много, защото участват в 
подобна инициатива за първи път, но по нищо не 
отстъпват на другите опитни отбори, всичките от 
езикови гимназии от цялата страна, за които събитието 
не е новост. 
При регистриране за участие в Турнира всеки отбор 
получава списък с основните теми за дебат, за да може 
предварително да се подготви. Два от трите дебата, в 
които участват отборите, са по тези теми, но темата за 
третия дебат се тегли в момента и е напълно непозната 
за участниците, които имат малко време за подготовка, 
разчитайки на общата си култура, без да ползват 
интернет и други източници на информация.  
Във Втория южен регионален турнир на Фондация 
"БЕСТ" през учебната 2015/2016 година взеха участие 
около 200 ученици, учители и съдии от цяла Южна 
България. 
Учениците се състезаваха в различни категории: 
дебати, публична реч и други сценични изкуства, 
всички на английски език. Турнирът привлече много 
посетители в Пазарджик и даде възможност за изява на 
езиковите умения и креативност на ученици от цялата 
страна. 

БОНЧЕВЦИ�ДЕБАТИРАТ�
НА�АНГЛИЙСКИ�ЕЗИК

Състезанието по английски език се 
проведе на  21-ви декември. 

Spelling вее е състезание, при 
което учениците спелуват, т.е 
произнасят различни думи буква 
по буква. Ако състезателят 
спелува думата правилно, той 
преминава в следващия кръг. Ако 
спелуването е  неправилно, 
състезателят отпада. Spelling 
вее е състезание с елиминиране, 
последният останал състезател 
се обявява за победител. 
Водещият на събитието в СОУ 
“Нешо Бончев” беше учителката 
по английски език в начален етап 
Ваня Манчорова. За жури бяха 
поканени г-жа Силвия Бобекова и 
г-жа Силвия Кекова, учители по 
АЕ в  гимназиален и в  про-
гимназиален етап. 

Като гости по време на състезание-
то присъстваха г-жа Барова и уче-
ници от IIIв клас. Spelling bee в 
нашето училище започна с програ-
ма, в която участваха учениците от 
IIIв клас и самите състезатели. Те 
изпълниха песни и разказваха 
вицове на английски език. След за-
бавната програма 18 състезатели 
теглиха номера за участие. Думите 
за спелуване  бяха 97. Децата бяха 
притеснени и още на първата дума 
отпаднаха доста. Постепенно се 
сформира група от знаещи, но все 
пак на финал останаха Петър 
Маслев от IVа клас и Петър 
Дерменджиев от IVб клас. В 
състезанието спечели детето, което 
успя да спелува две последовател-
ни думи, а именно Петър Дермен-
джиев, който получи грамота.
                   Христина Цветанкова

Spelling�bee�for�the�4-th�grade

КРИВОПИСАНИЦИ���ПРАВОПИСАНИЦИ
Вестник „Щъркелово гнездо” открива нова рубрика, в която ще публикуваме текстове с нарочно 
допуснати грешки. Идеята ни е вие, нашите читатели, да станете редактори. Предвиждаме награда за 
този, който пръв отстрани грешките и донесе редактирания текст в деня на издаването на вестника – 
СРЯДА, В КАБИНЕТ 19. Готови ли сте? Стартът е даден!

„Човек на има Уве“ – Фредрик Бакман
Уве е на 59 заклет почитател на автомобилите сааб, 
вдовец. Тъгата по любимата му Соня го кара всеки ден 
да пожелава смърта си. Изключително заядлив и кисел 
човек който спазва желязните си принципи. Темерут- 
от хората, който сочат с пръст различните. За него да 
спаси човешки живот, да забие кука, да оправи 
развалено парно и да научи един висок ''некадърник'', 
как да шофира е дреболия. Постигнал непоклатима 
рутина Уве се ''забавлява''. Една сутрин когато 
добродушна млада двойка се нанасят в съседната къща 

се случва чудо. Уве започва да се променя, да нарушава 
свойте принципи. 
Фредрик Бакман е шветски блогър. Живее с малка 
заплата и се издържа от писане. Уве се заражда в блога 
му, където хиляди хора гласуват Бакман да напише 
роман за героят си. Бакман е беден човек, но когато 
издава първият си роман, той натрупва мильони. 600 
000 копия за Швеция и още 400 000 копия за Европа. 
Втората му книга- ''Баба праща поздрави и се извинява'' 
му донася още един милион долара.  
                                                                   Стоян Иванов



Често виждаме по коридорите на училището 
единадесетокласника Стоян Недков с китара в ръка. 
Той е едно от момчетата на панагюрската рок група 
MODIСA, която наскоро презентира новата си песен 
„Зависимост”. Парчето е авторско и е първото, 
записано в студио. Записът е направен в Pernikoff – 
Home Studio. Автор на текста и музиката е Михаил 
Караиванов. „Зависимост” бе пусната на 8 февруари 
във Facebook и вече има много харесвания.
Песента бе представена и официално на 11 февруари в 
Общинската библиотека „Стоян Дринов” по време на 
срещата на панагюрци с дебютния роман на Петър 
Тушков „Отдел И”.  Културното събитие бе 
емоционално раздвижено с музиката на MODIСA.
Тийнейджърите от MODICA - Георги Тинков - вокали, 
Михаил Караиванов - ритъм китара, Димитър Иванов – 
ударни и вокали, Марто Дерменджиев – соло китара, и 
Стоян Недков – бас китара и вокали, са обединени от 
любовта си към музиката, която ги мотивира да съберат 
преди време групата и да създават свои песни. До 
момента  имат написани още две авторски парчета - 
„Скорост, вятър, път” и ”Черен водопад”.  Анна Кекова

Нашият репортер в Лондон Силвия 
Кекова в поредния материал ще ни 
разкаже за учебните предмети и часове, 
за отзвука от терористичните атаки в 

Англия и за коледната атмосфера в английското 
училище.

ДО�ЛОНДОН�И�ОБРАТНО
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УСПЕХИТЕ�СЕ�ПОСТИГАТ�С�УСИЛИЯ

Така се казваше последното обучение, в което взеха 
участие 33-ма учители от СОУ “Нешо Бончев”. 
Първите два дни от междусрочната ваканция нашите 
учители посветиха на проблемите на между-
личностната комуникация на различни нива. 
Обучителният курс за личностно и професионално 
развитие се инициира от ръководството на нашето 
училище и се организира от Communication academy 
/обучителна организация, която съчетава в себе си идеи 
за устойчиво бизнес развитие и широка обществена 
дейност, посветена на разпространението на нови 
методи за общуване, преподаване и свързване между 
хората/ с водещ Емилия Илиева-Крайнова. В 
неформална обстановка бяха обсъдени темите за 

емоционалното образование или как да учим и ума, и 
сърцата на децата; ролята на коучинга като метод в 
процеса на преподаване. Пред присъстващите бяха 
представени идеите за емпатията към себе си и 
емпатията към другите като подкрепа и за учители, и за 
ученици. С примери беше засегната и темата за 
лидерство на участието в час и проблемът за 
колективната интелигентност на класа. Обучаваните 
учители бяха провокирани да дискутират по 
поставените теми. Присъстващите споделяха своя опит 
от учебно-възпитателния процес в работни групи и се 
опитваха да разрешават проблемни казуси на 
общуване, опирайки се на придобитите нови знания.

НОВИТЕ�РОЛИ�НА�УЧИТЕЛИТЕ
Добро е всичко хуман-
но, което носи доброта 
и добрина, има полза за 
хората, води до правил-
но развитие и прогрес. 
Добрите дела са „кра-
сиви постъпки“, които 
произтичат от любов-
та, състраданието и 
д о б р и т е  ч у в с т в а . 

Способността да се прави добро се нарича добро-
детел. Всичко това звучи като определение от някоя 
енциклопедия или учебник, което често четем като част 
от урок, който трябва на научим, за да изкараме оценка 
или да се справим с тест. Но колко малко или колко 
много трябва на човек, за да направи добро? Този 
отговор всеки трябва да намери за себе си. Съвсем без 
да се замисли за същината на доброто, второклас-
ничката от нашето училище Иванина Пенелова 
направи добро с лекотата на ангел. През едно от между-
часията момичето се разхождало по коридорите на 
училището и намерило портфейл с голяма сума пари. 
Веднага ги предала на учител, който с помощта на дру-
ги ученици само до края на междучасието намерил 
притежателя на  загубената  вещ.  Маринела 
Карамаринова от VІв клас дори не успяла да се 
разтревожи за изгубените пари, защото не била 
забелязала липсата им. Пред нашия вестник шесто-
класничката сподели, че е изключително благодарна на 
малката Иванина. Самата Маринела често с включва с 
ентусиазъм в различни благотворителни инициативи и 
е уверена, че доброто не е само определение в дебела 
книга, а може да се види навсякъде около нас.

Лушка Кокотане-
кова е десетоклас-
ничка в нашето 
училище. 
Тя зае призовата 
пета позиция в 
спортната десетка 
на община Пана-
гюрище за 2015 
година.
През изминалата 
година печели 4 
с р е б ъ р н и  и  2 
бронзови медала 
о т  д ъ р ж а в н и 
състезания по лека 
атлетика, 11 място 
н а  М е ж д у -
народното  със -
т е з а н и е  п о 
планинско бягане 
в Смолян и 3 място 

с националния отбор на България на Балканиадата 
по кънтри крос в Загреб.
Здравей! Как се почувства, когато разбра, че си из-
брана в ТОП 10 на спортистите от Панагюрище 
за 2015 година?
Много се зарадвах, разбира се. Но не мога да го сравня с 
чувството да си победител в състезание. Благодарна 
съм за това признание и се гордея, че съм от хората, 
които прославят града ни. 
Каква е твоята формула за победа?
Всички успехи се постигат с големи усилия. И това е 
валидно не само за спорта.

От колко време се занимаваш с лека атлетика?
От 9 години.
Кои са последните състезания, в които си участва-
ла? Разкажи ни за последните си спечелени 
награди?
Тази година все още не съм участвала в състезания. 
През февруари предстои държавното първенство в 
зала. Последните състезания през миналата година, в 
които участвах, бяха Балканиадата по крос кънтри в 
Загреб и състезанието по планинско бягане в Смолян. 
С коя награда най-много се гордееш?
Гордея се с 3-то място на държавното състезание по 
крос кънтри и спечеленото 3-то място от националния 
ни отбор в Загреб.
Колко време отделяш за тренировки?
Различно, но по принцип - около 2 часа на ден.
Как съчетаваш активния спорт и училището? 
Имаш ли време за приятели?
Трудно, но знам, че все пак спортът е до време, и затова 
полагам усилия да се справям добре и в училище. 
Колкото до свободното време с приятели, през 
седмицата не остава много, защото програмата ми е 
доста натоварена, но през почивните дни намирам 
време и се забавляваме.
Какво ти дава спортът? На какво те учи ? Какви 
качества смяташ, че възпитава?
Да, със сигурност спортът възпитава хората, прави ги 
отговорни, дисциплинирани, организирани. На мен 
лично ми  дава кураж и хъс за победа. Спортът е здраве, 
той ни учи, че трябва да сме търпеливи и постоянни.
С п о р ед  теб  съ в р ем е н н и те  т и й н е й д жъ р и 
спортуват ли достатъчно?
Ами... не, доста сме мързеливи и недисциплинирани.
                                                     Николета Димитрова

Оценяването в училище
Има нива от 1 до 9. 1 е за минимални 
знания, а 9 е за максимални. Ученикът 
може да премине в следващ клас дори 
ако е на ниво 2. Изпитването винаги е 
писмено. Съществуват два вида 

тестове - за самопроверка и проверка от учител. За 
цялата година по всеки предмет се правят по 6 теста, 
които се оценяват от учителите. 
Матури в Х и ХІ клас 
В края на Х и на ХІ клас има матури. В Х клас са проб-
ни, а в ХІ клас са за прием в колеж. Задължителните 
приемни изпити са по английски език и математика. 
Другите три предмета са по избор - география или исто-
рия, гражданско образование, религии. До ІХ клас се 
учат общообразователни предмети, почти еднакви с те-
зи в България. В по-горните класове се появяват и спе-
циални предмети, според това към каква професия се е 
ориентирал ученикът. 
Родителски срещи

 Преди седмица се проведе родителска среща с ученици 
и родители за избор на учебна програма в Х и ХІ клас. 
На 26 февруари с всеки един ученик ще се поведе 
интервю за предпочитаните от него предмети през 
следващите две години. 
Ваканции
Започваме училище на 7 септември и приключваме на 
22 юли. Лятната ваканция е малко, но за сметка на това, 
през учебната година има доста ваканции. През пет 
седмици имаме почивка от по 9 дни. Зимната ваканция 
е 16 дни, а пролетната - 19 дни. 
Образование
Децата започват училище на 5-годишна възраст и 
приключват на 16 години средното си образование. 
Следващата образователна степен е колеж, в който 
обучението е 1 или 2 години, следва университет. 
Награждаване
В края на всеки срок се организира тържествено 
награждаване на ученици от всеки един клас. 
Наградите са грамоти, златни медали и купи. Награж-

дават се ученици, които са постигнали успех в раз-
лични учебни дисциплини,  както и ученици, които са 
събрали определен брой златни стикери. Тези стикери 
се дават за добра работа в час, за проявено старание, за 
редовно писане на домашните работи, за оказано 
съдействие на учителите. 
Повтаряне на годината и преписване на тест
Годината повтарят ученици, които нямат абсолютно 
никакъв напредък. При провеждане на тестове се 
изисква идеална дисциплина и тишина. Когато някой 
наруши правилата или преписва, се наказва. 
Наказания
Правилата в училище са резписани много точно и ясно. 
За всяко нарушение са предвидени съответни наказа-
ния: отнемане на междучасията на ученика за един 
месец - red slip (червен лист); ученикът прекарва в 
класната стая под наблюдение на учител за определен 
период от време - yellow slip (жълт лист) и pink slip 
(розов лист). При закъснение се налага престой на 
ученика в училище след учебно време. 

ДОБРА�НОВИНА
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Âàíèíà Áëúñêîâà-²Õá

24 ФЕВРУАРИ
Ïåòüî Áàéðÿêîâ-²²à
Åìèë Øàõîâ-V²²²â

Ñàðêèñ Àíäîíÿí-²Õá
Íåëè Òóõ÷èåâà-Õ²à

25 ФЕВРУАРИ
Àííà Ñòàéêîâà-ó÷èòåë

26 ФЕВРУАРИ
Èëèÿíà ×îïàðèíîâà-²Vâ
Äåñèñëàâà Øèøêîâà-Õ²à

27 ФЕВРУАРИ
Èëîíà Êóìàíîâà-²²â

Âèîëåòà Àâåëîâà-ó÷èòåë

28 ФЕВРУАРИ
Íèêîëàé Êåðåâàíîâ-²²²â

Âëàäèìèð Äèìèòðîâ-V²²á
Íèêîëàé Äåðìåíäæèåâ-

V²²á

В навечерието на Коледните празници учениците от 
IXб и Xб клас бяха на екскурзия по маршрут: 
с.Добърско, Банско, Разлог и Велинград. Те се настани-
ха в 4-звездния комплекс „Балканско Бижу”, разполо-
жен в подножието на Пирин и с изглед към голф 
игрището. Бончевци прекараха два незабравими дни, 
като ползваха всички екстри, предоставени от хотела – 
плувен басейн и фитнес, билярд и електронни игри, 
СПА процедури /сауна, парна баня, джакузи/. Събрали 
много впечатления и отпочинали си чудесно, те се 
заредиха с енергия и благодариха на своите класни 
ръководители Теменужка Хаинова и Георги Георгиев 
за невероятното преживяване.            Цвети Цвяткова 

До�Разлог�и�обратно

Вокалната�група�на�първокласници�
спечели�награди�от�първия�си�конкурс

Новосформираната от първокласници в нашето училище вокална група „Шанс” с 
музикален ръководител Иван Иванов взе участие в първия си конкурс. 

На 29, 30 и 31 януари в София се проведе Националният конкурс по изкуства „Път 
към славата”. Фестивалът се организира от Арт център „Кърнолски”, Столична 
община и БНР. В конкурса участваха танцьори, инструменталисти, певци и вокални 
групи от Стара Загора, Бургас, Троян, София, Пловдив, Лом и много други градове. В 
журито на конкурса за вокалисти и вокални групи бяха Етиен Леви, Криско, Доротея 
Петрова-продуцент в БНР, Христина Янкова-музикален редактор и водещ в БНР.

Вокална група „Шанс” участва с песните „Пей ми, славею чудесни” и „Изгубила 
Веселинка”. Аплодисменти от публиката, одобрение от журито, диплом  и медали с 
логото на фестивала - това бяха наградите за малките ни изпълнители.

С бурни емоции, усмивки и ръкопляскания бе посрещнат и изпратен вокалистът на 
нашата група Пламен Христев. Изпълнението му донесе диплом, медал и най-
голямата награда - „Любимец на публиката”. Участниците от ВГ”Шанс” и родители

Любимецът на публиката
Пламен Христев 

Последната учебна седмица преди зимната ваканция 
учениците от VIв клас решиха да организират свой 
собствен благотворителен базар, за да помогнат на деца 
в нужда, подкрепяйки националната инициатива 
„Българската Коледа”. Те сами изработиха красиви и 
оригинални картички, които продаваха в централното 
фоайе на училището.  Събраната сума бе символична, 
но момичетата и момчетата я дариха от все сърце на 
„Българската Коледа”. И затова вярват, че енергията на 
тяхната любов и на искреното им желание да направят 
добро ще помогне на болните деца да се излекуват, ще 
им донесе здраве и късмет, надежда, мечти и усмивки.
                                                              Светла Георгиева

РАБОТИЛНИЦА�НА�ДОБРОТО
Бончевци�са�сред�дарителите�

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

УЧИЛИЩЕТО�КАТО�ЦЕНТЪР�В�ОБЩНОСТТА

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

Бабинден е един от големите народни празници, посветен на 
„бабите”- жените, които помагали при раждане на бебето. На 
19 януари по случай празника учениците от ІІІ клас гостуваха 
на Женско дружество „Райна Княгиня”. На срещата, която 
премина изключително емоционално, символично бе пред-
ставен ритуалът за къпане на бебе. Според обичая бабата оти-
вала на този ден при децата, които е израждала през годината. 
Окъпвала пеленачетата,измивала очите на майките и пръска-
ла момите с вода против уроки. Майките пък наливали рано 
сутрин вода и слагали в нея китка здравец. След това отивали 
в дома на бабата, подавали й сапун, поливали й с вода да си из-
мие ръцете и я дарявали с нова кърпа, в която имало завита 
пара. Празничната традиция е жива и до днес. В нея се чете 
благодарност към тези, които помагат на новия живот да се 
роди, да се сътвори най-великото чудо на света и в домовете 
на хората да влезе най-светлата радост.             Нора Маслева

Ученическият съвет на СОУ “Нешо 
Бончев” и тази година успя да напомни за 
Празника на обичта, въпреки че датата 14 
февруари се падна в почивен ден. В петък 
пред учителската стая специален плакат 
и  к р а с и в и  к у т и и  н а п ом н я х а  н а 
влюбените ученици, че могат да изпратят 
своите послания, като се доверят на 

ангелите помощници от ученическия 
съвет. Инициативните бончевци бяха 
подготвили валентинка за всеки ученик, 
която подариха с усмивка през голямото 
междучасие в първия учебен ден след 
Празника на влюбените. Червените 
хартиени сърца предизвикаха много 
емоции.

И�заваляха�валентинки...
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