
Митко Мачеев от VІІб клас 
спечели І награда в национал-
ния конкурс “Водата – извор на 
живот”, който тази година се 
провежда под мотото “Чистата 
вода – здраве за всички”. 
Своите снимки или рисунки по 
темата учениците от цялата 
страна изпратиха до 29-ти 

февруари на ОДК – Бургас, организатори на конкурса. 
Нашето момче печели безапелационно І място със 
снимка от местността Оборище, направена с личния му 
мобилен телефон по време на разходка със семейс-
твото. Митко сподели своята изненада и радост от 
новината. Преди дни той получи и наградата си- 
грамота и медал от Бургас. В същия конкурс поощри-
телна награда за рисунка беше присъдена на Анастасия 
Лулчева от ІХб клас. На 22-ри март от 16:00ч. в КЦ 
"Морско казино" беше открита изложба от рисунки и 
фотографии на участниците в бургаския конкурс.
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СПЕЧЕЛИХМЕ�ТРЕТА�НАГРАДА�
В�НАЦИОНАЛЕН�КОНКУРС

Малко след като 
навършихме 10 
години, получих-
ме своята поред-
на  награда  от 
н а ц и о н а л е н 
конкурс. Сред 43 
у ч е н и ч е с к и 
издания нашият 
вестник “Щърке-
лово гнездо” е 
к л а с и р а н  н а 
т рето  място  в 
Ч е т в ъ р т и я 

национален ученически журналистически конкурс 
“Григор Попов”, организиран от Център за ученическо, 
техническо и научно творчество – гр. Разград. 
Конкурсът е част от Националния календар за 
извънучилищните дейности за 2015/ 2016 г. на МОН, 
подкрепен от Националния дворец на децата, РИО и 

Община Разград. Пред нашия вестник представител на 
организаторите сподели, че журито в конкурса, 
включващо журналисти от региона и кореспонденти на 
национални медии, било изключително затруднено при 
определяне на призьорите. Много строго оценяващите 
се придържали към целите на конкурса: да се 
популяризират личности от родния край, свързани с 
образованието, науката, културата, журналистиката; 
възпитаване в уважение към хората, които са 
допринесли за издигане престижа на образованието и 
културата в родния край; повишаване интереса на 
учениците към творче ска ,  изследователска , 
събирателска и краеведческа дейност; популяризиране 
на добрите новини; възпитаване в универсалните 
човешките ценности; придобиване и разширяване на 
умения за създаване на журналистически текст. 
Нашият вестник отговарял най-вече на последните три 
критерия. Органзаторите ни поздравиха за тиража и 
периодичността, за дългия живот на ученическата 
медия – нещо твърде рядко за училищни издания. 

СЕДМОКЛАСНИК�С�ПЪРВО�МЯСТО�

Ученици от Іа клас участваха със свои рисунки в конкурс „Деца помагат на 
деца“, организиран от Център за безопасност и здраве при работа. Част от 
творбите бяха разпродадени на благотворителен търг. От 16-те продадени 
рисунки на деца от цяла България две са на нашите първолаци – Стилиян 
Ралчев  /105 лв./ и Габриела Кичукова  /50 лв./. Средствата, събрани от 
тази благородна инициатива, са дарени на помощно училище „Стефан 
Караджа“ – гр. Пловдив. В него се обучават и възпитават деца с тежки 
увреждания. Сумата ще отиде за ремонт на покрива, който пострадал при 
пожар. Всички ученици вече получиха своите сертификати - поздравления 
за проявената съпричастност!

ДЕЦА�ПОМАГАТ�НА�ДЕЦА

На 16-ти февруари в СОУ “Нешо 
Бончев” се организира кръгла маса за 
споделяне на добри практики при работа 
с родители по проект “Довери ми се”. 
Чрез презентации класните ръково-
дители на първите, петите и осмите 
класове представиха своите дейности 
през учебната година, насочени към по-
пълноценното включване на родителите 
като партньори в процеса на обучение и 
възпитание на децата. Във форума се 

в к л юч и ха  вс и ч к и  к л а с н и 
ръководители в училището. 
Педагогическият съветник 
Илияна Александрова, водещ 
на срещата, присъстваше в 
разказите на колегите като 
помощник и  по средник в 
общуването с  родители и 
институции. Атанас Кузманов, 
координатор по проекта, даде 
своите практически съвети на 

учителите, след като се запозна с 
работата на бончевци. Подкрепен от 
директорката на СОУ “Н. Бончев” Веска 
Барова, г-н Кузманов награди класния 
р ъ ко в од и т е л  н а  І а  к л а с  М а р и я 
Раленекова заради всеотдайната й 
работа и интересните инициативи, в 
които е успяла да реализира целите на 
проект “Довери ми се”, заразявайки с 
ентусиазма си ученици и родители.

�
ЗА�ФОТОГРАФИЯ

НАШИ�УЧИТЕЛИ�СПОДЕЛИХА�
ДОБРА�ПРАКТИКА�

НА�НАЦИОНАЛЕН�ФОРУМ

http://nbnet.org/

КРЪГЛА�МАСА�ПО�ПРОЕКТ�
“ДОВЕРИ�МИ�СЕ”

Директорът на СОУ „Нешо 
Бончев” Веска Барова и 
учителите Радка Семова, 
Иванка Талева, Катя 
Гогова и Петя Желева 
взеха участие в конферен-
ция „Умения на 21-ви век в 
образованието“, провела се 
на 20 февруари в София. 
Конференцията е финално-
то  събитие по проект 
„Функционална грамотност за ХХІ век: 
инструменти за оценка и методи на пре-
подаване“ и е организирана от Фонда-
ция „Заедно в час“, Образование 
България 2030 и ЮНЕСКО, междуфа-
култетска катедра ИКТ в образованието 
и културното наследство към УниБИТ. 
Екипът на професионалната учебна об-
щност в нашето училище представи пред

колеги от цялата страна иновативния 
начин на преподаване, който стартира в 
началото на тази учебна година. По 
инициатива на г-жа Барова осем учители 
-  п о  б и о л о г и я  и  З О ,  ф и з и к а  и 
астрономия, химия и ООС, английски 
език и информационни технологии, 
работят заедно за целенасочено развива-
не на уменията на ХХІ век сред ученици-
те от деветите класове, облягайки се на 
интердисциплинарния подход. На кон-
ференцията в столицата вицепремиерът 
и министър на образованието и науката 
Меглена Кунева коментира Закона за 
п р ед у ч и л и щ н ото  и  у ч и л и щ н ото 
образование. 
Специален гост-лектор на събитието 
беше проф. Йоке Вуут, която e препода-
вател във Факултета по социални и 
поведенчески науки на Амстердамския 
университет и една от основателките на 
световния форум за информационни 
технологии в образованието.

СОУ “Нешо Бончев” вече има нов сайт. Търсете ни на 
http://nbnet.org/site/. Тук ще получите пълна информация за 
училището – история, правилник, бюджет, нормативни доку-
менти, персонал и училищно настоятелство. Специално поле 
е отделено на приема в училището с актуална информация за 
бъдещите първолаци, петокласници и осмокласници. Нови-
ните от училищния живот имат централно място във виртуал-
ното пространство и регистрираните потребители вече могат 
да коментират. Вдясно се откриват бързи връзки към инфор-

мационния блог на вестник “Щъркелово гнездо”, виртуалната 
среда за обучение MOODLE, Facebook страницата на учили-
щето, сайта на МОН и други. Новото интернет пространство 
на СОУ “Нешо Бончев” е дело на учителя по ИТ Снежина 
Машева. В началото на учебната година г-жа Машева участва 
в 8-седмичен курс по DRUPAL, където се запозна с основните 
концепции на система с отворен код за управление на съдър-
жание. Учителката сподели, че сайтът ще продължи да се усъ-
вършенства, за да бъде достатъчно информативен.



На 25 март, Благовещение, учениците от СОУ „Нешо 
Бончев” се включиха в отбелязването на Деня на 
търпението - една инициатива на Общинския съвет в 
Благоевград и на Младежкия общински съвет срещу 
наркотичните вещества –Благоевград. Денят премина 
под мотото „Доброто има лице”. Денят на търпението 
стана част от богатия календар на Бончевите празници.
Денят стартира в първия учебен час, като на класните 
дъски беше изписано мотото на инициативата. 
Учителите влязоха в ролята на посланици на доброто и 
в рамките на 5 минути от часа отправиха призив към 
учениците да следват стъпките на доброто: изслуш-
ване, доброта в намеренията, чистота в отношенията, 
зачитане на чуждото мнение, уважение към другите, 
което печели приятели и прави човека щастлив.  
Децата от Іа, ІІв, ІІв и ІVб рисуваха под надслов 
„Доброто има лице”. Рисунките им ще бъдат подредени 
в колаж-послание за доброта и разбирателство. 

Класните ръководители г-жа Раленекова, г-жа Прода-
нова, г-жа Чакърова и г-жа Гойчилова мотивираха 
учениците си и ги направиха съпричастни с каузата. 
В Vв клас с класен ръководител г-жа Гечева се проведе 
ролева игра. Гостува директорът на училището г-жа 
Барова. Активната страна в нестандартното занятие 
бяха самите ученици. Те изработиха оригинално табло, 
чрез което дадоха отговори на въпросите за причините 
да бъдем добри, как се чувства човек, когато прави 
добро, споделиха и свои добри постъпки.
Осмокласниците с класни ръководители г-жа Симеоно-
ва, г-жа Навущанова и г-жа Кехайова изработиха пос-
лания до своите съученици, които закачиха по дървета 
в училищния двор. Бончевци събраха интересна исто-
рия за Доброто, която нарекоха „Защото съм такъв” - 
метафора на добрия човек, и я илюстрираха с усмих-
нати човечета. Денят на търпението донесе много 
положителни емоции и благи вести за всички нас.

ДЕН�НА�ТЪРПЕНИЕТО
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На 25-ти март седмокласниците в нашето училище 
участваха в състезание по математика “Мога - ще 
успея”. Състезателните задачи учениците решаваха в 
часовете по ЗИП, подготвени от учителката им г-жа 
Катя Джолова. Задачите са съобразени с предстоящия 
важен изпит през май. Най-точните и бързи математици 
ще получат и своите награди – отлични оценки. В 
последната мартенска седмица ще станат ясни 
резултатите от състезанието и ще бъдат обявени 
имената на седмокласниците с най-точни отговори.  
                                               Християна Кокотанекова

На 18.03. 2016 година се 
проведе открит урок на 
тема ”Pancake day”. С него 
беше поставено началото 
на Бончевите празници в 
училище. От г-жа Ваня 
Манчорова децата разбра-
ха, че в Англия празникът Заговезни (Shrove Tuesday) е 
известен и като pancake day (Денят на палачинката). 
По интересен и нетрадиционен начин г-жа Манчорова 
и г-жа Добрева поднесоха на учениците от IVa клас 
знания по английски език, които умело се преплитаха с 
дейности по предприемачество - проучване на потреби-
телския интерес сред учениците и производството на 
палачинки. Урокът беше емоционален както за децата, 
така и за техните гости. Те се забавляваха заедно, като 
приготвяха палачинки с любим пълнеж, хапваха ги 
сладко и достигнаха до извода, че палачинките са 
любима закуска на малки и големи.

На 22 март бончевци 
честваха с интересни 
инициативи Деня на 
водата, организира-
ни от представители-
те на Младежкия 
Воден парламент в 
нашето училище. 
Във фоайето на пър-

вия етаж беше подредена изложба на рисунки, 
фотографии, макети на ученици под мотото „Чистата 
вода - здраве за всички“. Най-активните класове и 
екипи заслужено получиха награди.
Всеки клас написа и по две свои послания, като 
продължи изречението „Водата за нас е...”. Те бяха 
окачени на нашето любимо Дърво на посланията в 
училищния двор. А на белия екран, поставен в 
централното фоайе на училището, посланията на 
учениците от I до XII клас бяха показвани през целия 
ден чрез мултимедийна презентация.
Учителите ни по природни науки по време на учебните 
часове проведоха  „Петминутка на водата” с въздейс-
тваща презентация, като още веднъж акцентираха 
върху значението на водата в нашия живот.

Най-много емоции 
предизвика Водната 
щ а ф е т а  м е ж д у 
отбори на А, Б и В 
паралелките от V до 
Х клас. Идеята на 
състезанието беше 
у ч е н и ц и т е  д а 
покажат физически 
умения,  както и 
умения за пестене на вода. 
Журито, което следеше стриктно състезателите за 
количеството пренесена и разлята вода и за времето на 
изпълнение на поставените задачи, бе в състав: 
господин Марин Кушлов, господин Ангел Парпулов, 
Даниел Немски и Саркис Андонян. Първо място 
спечелиха учениците от „а” паралелките, на ІІ място се 
класираха „в” паралелките и на ІІІ място – отборът на 
„б” класовете. Всички участници получиха награди, а 
за победителите имаше и вкусна торта. 
Като истински еколози и любители на красивата и чиста 
природа, бончевци показаха, че са съпричастни и 
ангажирани с проблемите за чистата вода. 
                                                                      Анна Кекова 

ДЪРВО�НА�ПОСЛАНИЯТА,�ИЗЛОЖБА�И�ВОДНА�ЩАФЕТА�
ЗА�ДЕНЯ�НА�ВОДАТА

МАТЕМАТИЧЕСКО�СЪСТЕЗАНИЕ�ЗА�СЕДМОКЛАСНИЦИ�

PANCAKE�DAY

На 24 и 25 март се проведоха открити уроци по 
английски език с ІІІа и ІІІб клас. С игри и песни малките 
ученици показаха своите умения по английски език. 

Третокласници споделят, че им е доставило огромно 
удоволствие да представят какво са научили. На уро-
ците присъстваха учители и  родители.

ОТКРИТИ�УРОЦИ�ПО�АНГЛИЙСКИ�ЕЗИК�

ПРАЗНИК�НА�БУКВИТЕ�ПРИ�ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ�

І�Iа�клас
І�Iб�клас

І�Iв�клас

В края на февруари за пореден път в СОУ „Нешо 
Бончев“ бе отбелязан Денят за борба срещу тормоза в 
училище, популярен под името Ден на розовата 
фланелка. Учениците от ученическия съвет събраха 
позитивни послания от класовете, които бяха изложени 
по коридорите на училището. Много от нас заявиха 
своето НЕ на тормоза чрез облекло в розово, като „най-
розови“ бяха ІХб клас.

 
Денят на розовата фланелка се отбелязва всяка 
последна сряда на месец февруари. Идеята за розовите 
тениски идва от Канада, където след откриване на 
учебната 2007 година дете отива с розова дреха на 
училище, по-големи ученици се подиграват на 
момчето, докарвайки го до плач. На другия ден Травис 
Прайс и Дейвид Шепърд купуват и разпространяват 
над 50 розови тениски в защита на тормозеното дете. От 
тогава до сега тази инициатива набира все по-голяма 
популярност и милиони ученици в цял свят отбелязват 
този ден.                                     Николай Дерменджиев

В�РОЗОВО�СРЕЩУ�
ТОРМОЗА�В�УЧИЛИЩЕ

Класен ръководител: Мария Раленекова Класен ръководител: Иван Иванов Класен ръководител: Пенка Дюлгярова
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Асоциация на 
Кеймбридж училищата

СОУ�„Нешо�Бончев“  �����гр.�Панагюрище

Международна фондация
„Св.Св. Кирил и Методии“

ПРИЕМ�В�ПЪРВИ�КЛАС� ПРИЕМ�В�ПЕТИ�КЛАС�

Іа клас – Мария Добрева
Іб клас – Неделка Гойчилова
Ів клас – Цветелина Чардакова

Vа клас - Ангелина Вангелова, 
            /учител по математика/
       Vб клас - Мариела Варадинова, 
           /учител по ЧП, биология и ЗО/
                Vв клас - Павлина Димитрова, 
                          /учител по БЕЛ/

ПР
ИЕ

М��В�ОСМИ�КЛАС�

Класни ръководители:

График на дейностите 
по прием в първи клас:�
- Среща с родители на бъдещите 
първокласници - 19.04.2016г.
- Прием на документи за записване
за първи клас - 20.04 - 30.05.2016г.
- Лятно училище за бъдещите
ученици - 08 - 10.06.2016г.

Необходими документи:�1. Молба / Заявление
2. Удостоверение за завършена 
подготвителна група
3. Удостоверение 
за раждане
/копие/

Класни ръководители: График за записване:
1-17 юни 2016г., 8,00-17,00 ч.
               етаж І, кабинет 6

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за завършен ІV 
     клас /оригинал/;
3. Удостоверение за раждане/копие/;
4. Заявление за ЗИП и СИП;
5. Заявление за ПИГ/по желание/
6. Медицински документи -
            протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако 
                           ученикът е със СОП.

ПРОФИЛ

ПРИРОДО-
МАТЕМАТИЧЕСКИ

ПРОФИЛ

ХУМАНИТАРЕН

ьПрофилиращи предмети: 
                    БЕЛ, английски език, история и цивилизация, ИТ
 ьБал за кандидатстване:
  § утроена оценка от НВО по БЕЛ;
  § оценката от НВО по математика;
  § оценките по БЕЛ и история и цивилизация 
          от удостоверението за завършен VІІ клас.
  ьКласен ръководител: 
                           Пенка Пенева-Кокотанекова /учител по БЕЛ/

ьПрофилиращи предмети: 
                      математика, биология и ЗО, английски език, ИТ
ьБал за кандидатстване:
  § утроена оценка от НВО по математика;
  § оценката от НВО по БЕЛ;
  § оценките по математика и биология и ЗО 
         от удостоверението за завършен VІІ клас.
ьКласен ръководител: 
            Иванка Талева-Мазнекова /учител по химия и ООС/

За�Вас,�седмокласници!
Консултации по математика с учители от СОУ “Нешо Бончев” – 18-21 април
Пробен изпит по математика по формата на НВО – 22 април 2016г.от 14 часа

Консултации по БЕЛ с учители от СОУ “Нешо Бончев” – от 11-14 април 2016г.
Пробен изпит по БЕЛ по формата на НВО – 15 април 2016г. от 14 часа 

Поздрави�и�пожелания�–�подкрепа�за�кандидат-гимназистите�
от�бивши�ученици�на�СОУ�“Нешо�Бончев”,�
минали�по�пътя�на�изпитите�преди�години�

      Ани Димитрова /биолог/
Пожелавам на седмокласници 
много успех. Да бъдат уверени в 
себе си. Да са смели в мечтите и 
решенията си и да намерят 
своето призвание. 

          Преслав Проданов 
    /финансов мениджмънт/
Бъдете положителни, вярвайте, 
мислете, образовайте се, намере-
те нови пътища и най-вече дей-
ствайте. Изберете професия на 
база на вашите лични интереси и 
силни страни, защото работата 
е много по-приятна, когато човек 
истински я обича. 

 Цветелина Чардакова /учител/
Ще пожелая на бончевци да са 
живи и здрави и да тръгнат по 
пътя, който те желаят да 
извървят, а не наложен им от 
някой друг.

Никола Бояджиев 
/архитект/

Не спирайте да меч-
таете и да преследвате 
мечтите си!

Мария Биволарова 
/индустриално инженерство/

Искам да Ви пожелая всеки един 
от Вас да успее да открие какво 
най-много го вдъхновява, за да 
може един ден, когато трябва 
да  става сутрин рано за 
работа, да го прави всеки ден с 
желание.  

Лилия Тасева /човешки ресурси/
“Светът обича успелите!” 

Така че скъпи бончевци, дерзайте!

Силвия Кабланова /лекар/
Пожелавам на бончевци успех във 
всяко начинание и да избират внима-
телно това, с което искат да се за-
нимават, защото може да работят 
избраната от тях специалност през 
цялата си професионална кариера!
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Поетичен конкурс Младите дарования на 
С ОУ „НешоБ ончев“

В рамките на Бончевите празници за поредна година в нашето 
училище се проведе традиционният вече поетичен конкурс 
„Младите дарования на СОУ „Нешо Бончев”, организиран от 
Методичното обединение на учителите по български език и 
литература.  В конкурса се включиха ученици от I до ХII клас 
със свои стихотворения и есета. Жури в състав: г-жа Павлина 
Димитрова, чиято е идеята за проявата, и г-н Георги 
Георгиев, разгледа творбите на бончевци и определи 
победителите в отделните възрастови групи: I – IV клас, V – 
VII клас и VIII – XII клас. Наградите ще бъдат връчени в 
Историческия музей на 31 март по време на официалната 
церемония за присъждане на Националната награда за 
литературна критика на името на Нешо Бончев, която тази 
година отива у Панко Анчев, изявен български съвременен 
творец. 

       България
Има кътче на тази земя,

дето небето се слива със златни жита.

Дето Балкана, изправил снага до синия свод,

пази тайни вековни за битки безбройни

на един непокорен и славен народ.

               Има кътче на тази земя

               с безкрайни поля и буйни реки.

               Със смели чеда и майки добри.

Туй кътче е всичко за мен.

Сърцето ми пълни с любов,

сила дава на новия ден.

Това е България – мойта родина!

Това е България – райска градина!

             Атанас Китов, IVв клас, I място

Молба към Слънцето

Слънчице, изгрей!

Зимата отвей.

Да грейнат зелени поля,

да си припомнят пролетта.

Децата да излязат вънка

и играта им звънка

просторите да огласи,

да литнат радостно мечти.

Да дойдат щъркелите пак,

да дойде радостният знак

на небесните крила,

че пролетта отново е дошла.

Светла Георгиева, 

VІв клас, II място

Снежинки

Малките снежинки-

бели балеринки,

въртят се пред мен,

танцува белият ден.

Децата, като видят снежинки,

правят ги на купчинки.

И така – от купчинка-две

ражда се човече.

После трупат преспа голяма-

друга такава забава няма.

Всяко дете си казва наум:

„Снежни топки, на щурм!”

В белите битки

политат всички.

И танцува белият ден.

Въртят се снежинки пред мен.

Габриела Петрова, 

Viв клас, IІI място

V – VII клас

             Никой не ми каза

Никой не ми каза, че от пеперудите боли,

че сълзите парят,

че истината реже най-дълбоко.

    Никой не ми каза,

    че думите разбиват сърцето най-тежко,

    че чувствата удрят в два през нощта.

Никой не ми каза,

че човек може да обича толкова силно

и че от любовта боли.

     Никой не ми каза, а трябваше...

     Исках...

Донка Юрукова, IXб  клас, I място

I – IV клас

        Нешо Бончев

Учен и писател бил.

България обичал и ценил.

Искал най-доброто за своя народ

и да има винаги голям възход.

Със книгите си бил прочут

навред в страната и света.

Разпръсквал с думите си мрак и смут.

И днес живее в нашите сърца.

Георги Динков, IIIв клас, II място

VIII – XII клас

Понякога опитвам се да пиша

и сядам с химикалката в ръка.

Сърцето ми говори и въздиша-

кое от всичко да ви споделя?

Зарявам мислите си в спомени,

във болката на миналите дни,

във всички чувства неизказани,

в несподелени никому мечти.

Понякога опитвам се за миналото време

да пиша пак и пак,

но защо ли  да се връщам там?

Ще потърся смисъла в деня си днешен

и на някого надежда аз ще дам.

Николета Стоянова , 

VІІІб клас, I място

                        Красотата...
Красотата. Какво е тя? Има ли я изобщо? 

Някои хора казват - не, но аз смятам, че те 

не търсят достатъчно дълбоко, за да я 

открият. Те търсят нещо материално, ис-

кат нещо грандиозно, голямо, величес-

твено, но не търсят на правилното място. 

Народът е казал:  ''Красивите неща вина-

ги са в малки опаковки''. Красотата е 

навсякъде около нас, просто ние не се 

оглеждаме достатъчно добре, за да я 

зърнем.

Ако затворим очите си за миг, ще чуем 

хиляди звуци, но един ще привлече вни-

манието ни. Това е песента на птиците. 

Винаги те кара да се чувстваш свободен, 

сякаш можеш да летиш и да отидеш, 

където си пожелаеш, да виждаш нещата 

отвисоко, да почувстваш вятъра по  друг 

специален начин, да пееш като тях, да 

виждаш нови и нови места и да не бъдеш 

зависим от нищо... просто ти и вятърът в 

нежен танц, който те кара да потръпнеш.

Ако отвориш очите си, ти ще видиш една 

мила стара дама, която дори не знае 

името ти, но всяка сутрин преди учили-

ще те среща и ти дава по една ябълка, тя 

няма нищо, освен своето добро сърце. 

Красотата се крие в постъпката на 

дамата, красотата й те кара да се 

чувстваш значим и че все пак някой 

мисли за теб. 

Красива е Любовта. Нея не можем да я 

видим, но можем да я почувстваме. 

Всеки човек я изпитва. Тя е навсякъде. А 

майчината любов е най-святата и 

чистата. Тя е с нас винаги и във всеки 

миг. И ни дава усещане за красивото.

Надявам се, че ви накарах да осъзнаете, 

че не в лицето, а в душата е красотата, не 

се крие в грима или облеклото. Колкото и 

да си красив, колкото и скъпи дрехи да 

носиш, ако имаш черна дупка в сърцето 

си, то ти значи не си красив. Хората вече 

гледат прекалено повърхностно на 

нещата, не вникват дълбоко в сърцата на 

хората. Всеки гледа себе си и се радва на 

неуспехите на другите, а това не е 

правилният начин да направим света 

по–добро място за живеене.

Разрушаваме красотата в самите нас, но 

въпреки това още  има хора, които не 

крият красотата в себе си, а я раздават на 

другите  и ги правят щастливи.

Ивелина Стойковска, VІІІб клас, 

III място

                  Успех

За да оцелея,

трябва да успея.

Успехът изисква упорито желание,

а не жалко колебание.

Успехът не идва ей така,

трябва да го хванеш за ръка.

Имам ли аз куража, смелостта

да се впусна в този шумен танц сега?!

Да изпълня стъпките му бавно,

изпълнението да бъде славно.

Ако танца днес сгреша,

ще изчезне всяка светлина.

За да оцелея,

трябва да успея.

Успехът ще дойде при мен,

аз вярвам в този ден.

Николай Петришки, IX а клас, 

II място          Зима

Дядо Коледа пристигна,

на зимата намигна.

В гората елхата висока

Разказва приказки на мечока.

У дома край огъня се гушим,

а навън комина пуши.

Луната като диамант блести,

мами моите мечти.

Доника Джунова, Vв клас, 

III място

На III място в категори VІІІ-ХІІ клас 

са класирани и есетата на Стоян 

Иванов от ІХб клас - „Трябваш ни и 

днес, Апостоле!“, и  „Животът” на 

Анита Парпулова от XIв клас, които 

ще публикуваме в следващия брой на 

вестника.

       Училище мое

Училище мое любимо,

велико е твоето име.

Гордея се, че се наричам

на Бончев потомък. И те обичам.

Нешо Бончев е пример за мен,

вдъхновява всеки мой ден-

да се уча, да имам успех.

Зная – това е късмет.

Стефани-Янна Бооий, 

IIIв клас, III място

Косачи

По Елин Пелин

Топла лятна нощ.

Блестящи огнени звезди.

Омагьосващо тихо небе.

Млечносиня луна.

Безкрайно поле.

До реката – прозрачна и хладна,

зелени коси на брези.

Тайнствен огън. 

Край огъня косачи. 

И приказка чудна

в нощта – чудно красива.

Изведнъж... писък на сойка.

Разтревожена млада душа.

Смачкана благоуханна трева.

Догарящ огън.

Тихи стъпки.

Слънчеви лъчи.

Възкръснала млада душа

ЗА ЛЮБОВ.

Александра Мазнекова, 

VІб клас, I място
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На 9 февруари се проведе състезанието за творческо 
писане на есе (BCWC). Състезанието се организира от 
Фондация „Корпус за образование и развитие – 
КОРПлюС” с подкрепата на Министерството на 
образованието и науката, посолството на САЩ и 
Американския университет в България. 
22 ученици от нашето училище използваха въображе-
нието си и писаха есе на английски език в рамките на 
един час по една от зададените интересни теми, без да 
използват речници, учебници и други ресурси. 
Най-добрите есета от СОУ „Нешо Бончев“ са на Илчо 
Машев от VІ клас и на Иванка Ракова от ХІІ клас. Те ще 
се състезават на национално ниво, а всички, участвали в 
състезанието, получиха сертификати на 25 март - 
Благовещение. 

На 12 февруари в СОУ „Нешо Бончев“ 
ученици от V до ХІІ клас се включиха и в 
Х-тото състезание по английски език 
на Асоциацията на Кеймбридж учи-
лищата, в която нашето училище члену-
ва от много години. Стоян Врагов - V 
клас, Станислав Футеков - VІІІ клас, 
Саркис Андонян - ІХ клас, Тодор 
Пъков и Цветелин Сираков - Х клас и 
Йоана Ботева - ХІІ клас показаха 
завидни познания по английски, за да 
участват в националния кръг на състеза-
нието, който се проведе на 19 март в 
Благоевград. В следващия брой на вест-
ника очаквайте новини за тяхното представяне.                                  Татяна Куртева

СЪСТЕЗАНИЯ�ПО�АНГЛЙСКИ�ЕЗИК

ОЛИМПИЙЦИ�
НА�ОБЛАСТНО�НИВО
През декември и януари се проведоха общинските 
кръгове на олимпиадите по всички учебни предмети, а 
февруари е месецът на областните състезания, до които 
достигат все по-малко ученици. 
На 13-ти февруари в Пазарджик своите знания по 
химия и ООС провериха 15 ученици от нашето учи-
лище. Финалният протокол показва много добър резул-
тат на деветокласниците Мариела Джунова /92 точки/ 
и Саркис Андонян /89 точки/. Тяхната учителка Теме-
нужка Хаинова сподели, че и двамата са били пред-
ложени от област Пазарджик за участие в националния 
кръг на олимпиадата, но решението на националната 
комисия не е в тяхна полза. Само 1 точка дели Мариела 
от необходимите 93 за национално състезание. 
Областният кръг на олимпиадата по история и цивили-
зация се проведе на 20-ти февруари и в него взеха учас-
тие 4-ма ученици от нашето училище, подготвени от 
учителя си Иван Митовски. Сред 11-те петокласници 
на 3-то място е класирана Радина Петрова /Vа клас/ 
със 71 точки. Другата ни петокласничка Вероника Ар-
балиева е 5-та със 66.5 точки. От шестокласниците 4-
та е Християна Кокотанекова /VІб клас/ със 73 точки.
На 21 февруари уменията си за писане на художествен 
ученически текст на областно ниво провериха три 
наши ученички. Учителката по БЕЛ Невяна Кацарева 
сподели, че ученичката й Християна Кокотанекова /VІб 
клас/ се е класирала на 6-то място от 44 шестокласници 
с оценка много добър 5.25. 
Последни през февруари с учениците от област Пазар-
джик се състезаваха любителите на астрономията. 
Шестокласничката Светозара Захариева с 24.5 точки 
за 4-те изпитни задачи е на 4-то място в областта.

За втора година любители-
те на роботите от нашето 
училище се включиха в 
националната инициатива 
“Аз, инженерът”, която се 
проведе в Интер експо цен-
тър – София на 11-ти март. 
Дванадесетокласничката 
Таня Машева и шесто-
класникът Илчо Машев 
участваха като екип в със-
тезанието по роботика, в 
което пробваха своите ИТ 
умения много отбори от 
р а з л и ч н и  у ч и л и щ а  и 
университети в България.
Програмистите от Бончевия клуб “Еднорозите” в 
рамките на указаното време успяха да сглобят робот, да 
го програмират и да изпълнят поставени задачи с него, а 
това ги нареди на V-то място. Освен сертификати за 
участие учениците получиха своя робот като награда. 
На 12-ти и 13-ти март бончевци пътуваха до Варна, 
където участваха в работилница, организирана от 
Варненски свободен университет по проект ER4STEM 
- “Образователна роботика за наука, технологии, 
инженерство и математика”. 
През първия ден от мероприятието учениците се 
включили в екипи, сформирани от представители на 
различни училища, и се упражнявали да сглобяват 
роботи. 
Вторият ден бил посветен на програмирането с 
помощници – преподаватели от ВСУ. 

КЛУБЪТ�ПО�РОБОТИКА
В�ДЕЙСТВИЕ

На 19.03.2016г. се проведе областният кръг на ИТ 
състезанието “Знайко”. До него достигнаха 20 деца от І 
до ІV клас на СОУ „Нешо Бончев”, които са минали 
първия дистанционен кръг,  където всеки от 
участниците може да изпрати своята работа по 
вариация на зададената тема. Във втория кръг 
състезанието изисква в Paint или Power Point учениците 
да разработят проекти по поставени от организаторите 
теми. 
Най-добрите продукти ще осигурят на своите автори 
участие в национален кръг, който се провежда в 
определен пункт по предварително обявен график и 
програма. Право на участие имат учениците, които са 
заели първите 30 места във втори кръг на състезанието 
за дадения клас. Първите 10 не заплащат такса за 
участие. Според условията на състезанието за участие в 
националния кръг е необходимо участникът да е 
класиран и да е направил регистрация. 
Желаем успех на нашите малки любители на 
компютърните състезания.

ИТ “Знайко”

Всяко учебно заведение, било то профилирана 
гимназия, висш или полувисш институт, си има своите 
стипендианти. По традиция в началото на ІІ учебен 
срок в нашето училище се гласува на педагогически 
съвет списък със стипендианти в различни категории: 
ученици с трайни увреждания, без родители, с нисък 
месечен доход, с успех от 5,80 до 5,99, с успех 6,00. От 
февруари до края на учебната година 56 ученици ще 
бъдат подпомогнати финансово от училището. Един 
ученик с трайни увреждания ще получава месечно по 
25 лв. Същата е и финансовата подкрепа за 8-те 
ученици без родители. По 21 лв. месечно ще бъдат 
изплащани на шест ученици от гимназията, които са 
подали документи за нисък месечен доход в 
семейството. 23-ма ученици от Х до ХІІ клас са 
завършили І учебен срок с отличен успех от 5,80 до 5,99 
и всеки месец като своеобразна награда от училището 
ще получават по 25 лв. Най-високата стипендия – 30 лв. 
месечно, е за пълните отличници, които за І срок на тази 
учебна година в нашето училище са 18. Общата сума, 
отделена от училищния бюджет за стипендии за ІІ срок, 
е 1466 лева.                                               Нора Маслева

СТИПЕНДИИТЕ�ИДВАТКРИВОПИСАНИЦИ���ПРАВОПИСАНИЦИ
Представяме ви поредната анотация на книга, която най-напред можете да погледнете като текст с 
грешки, които трябва да се редактират. Това предизвикателство няма да отнеме много време. Ще упраж-
ните наученото в часовете по БЕЛ, а и можете да спечелите награда, ако донесете първи редактирания 
вариант в 19 каб. Докато поправяте грешките в анотацията, ще прочете малко за един интересен роман 
на Оскар Уайлд, който е превеждан на всички световни езици и има своята публика във всяко време. 

“Портретът на Дориан Грей”

Това е едно от най популярните произведения на Оскар Уайлд и 
единствения роман в творчеството му. Дориан Грей е млад мъж 
надарен с изключителна красота, от която всички се въсхищават. 
След като неговия приятел, художникът Базил Холуърд, му нарисува 
портрет, Дориан се възгордява от красотата си. Той си пожелава да 
остане завинаги млад а портрета да старее вместо него. Желанието 
му се сбъдва и лицето на омагьосаният портрет не само старее, но и 
разкрива всички пороци и грехове на които героят става жертва.
В лицето на лорд Хенри Оскар Уайлд представя омела карикатура на 
англиската аристокрация от края на 19-ти век и усмива порятките и 
предрасъдъците на викторианското обществото. Хуморът и 
остроумието е запазена марка на Уайлд, което превръща творбите му 
в бесъртни шедьоври.                                                     Стоян Иванов

Рубриката ни стартира в миналия брой на 
вестника и вече има своя победител. 
Георги Пешков от VІа клас първи донесе 
в  19  каб .  редактиран вариант  на 
анотацията на книгата “Човекът на име 
Уве” и получи своята награда. 

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

В един определен ден от седмицата 
всеки един клас, вместо регистрацията 
сутрин, присъства на презентация в 
една от големите зали на училището. 
В презентацията се говори за темата на 

седмицата, която може да бъде: образование, общуване 
между хората, насилието в училище, гей паради, наука, 
изкуство и други. 
 Часове по драма 
Часовете по драма протичат в студио без чинове и 
столове. В него има снимачна площадка с камери, бюро 
за учителя и няколко стола. 
Часът започва, като първо всички ученици сядат в кръг 

на пода, докато учителят не даде тема на урока. След 
като я възложи, всички я обсъждат и разработват, 
разпределят се на групи. 
Целта е да се измислят сценарии по възложената тема. 
В края на часа всяка група представя своя сценарий.  

Проблем с излизането от часовете 
Въпросът с тоалетните е решен, като всеки един 
ученик, който желае да пие вода или да ползва 
тоалетната по време на час, представя на учителя своя 
бележник. В него той отбелязва точния час и 
причината, поради която ученикът напуска часа. 
Бележникът удостоверява разрешението, дадено на 
ученика да напусне часа, ако бъде срещнат от други 
учители. 

Месечни отличия 
Всеки месец се избира по един ученик, който е с добър 
успех, участва в училищни и извънучилищни проекти и 
оказва подкрепа на други ученици. 
В началото на месеца всеки един ученик номинира 
някого, за когото смята, че заслужава да бъде награден.
От всичките номинирани се избират 10, които са 
събрали най-много гласове. 
По време на регистрацията се представят заслугите на 
всеки един номиниран  посредством презентация. 
Учениците, присъстващи на презентацията, могат да 
дадат своя глас на предпочетения номиниран. 
Събралият най-много гласове получава грамота.  



ÐÅÄÊÎËÅÃÈß:
&

Редактори на броя: 
    Пенка Пенева-Кокотанекова, Невяна Кацарева
Предпечат: 
                  Недялка Коларова, Надежда Коларова
Информационен блог:  
                  Цветана Мулешкова
Печат:    ИК “Оборище”,  гр. Панагюрище

Репортери: Òàòÿíà Êóðòåâà, Õðèñòèíà Öâåòàíêîâà,  
Öâåòåëèíà Öâÿòêîâà,  Àííà Êåêîâà, Íîðà Ìàñëåâà, 
Õðèñòèÿíà Êîêîòàíåêîâà, Ñòîÿí Èâàíîâ, Ñâåòëà 
Ãåîðãèåâà è Íèêîëåòà Äèìèòðîâà

Фоторепортери: Íîðà Áàðîâà

30 март 2016 г.6

РОЖДЕНИЦИТЕ�ДА�ПОЧЕРПЯТ!

https://shtarkelovognezdo.wordpress.com/Информационен блог:

ЛЮБОПИТНО

1 АПРИЛ
Ïëàìåí Êîíîâ-V²à

Äèìèòúð Òîìîâ-²Õà

2 АПРИЛ
Èâàí Øîïîâ-V²²à

Êðúñòüî Ñòîÿíîâ-V²²á
Ëèëÿíà Äååíè÷èíà-Õ²²à

3 АПРИЛ
Äèìèòúð Äàñêàëîâ-²Và

Àíòîí Øêîäðåâ-Và

4 АПРИЛ
Ðàäîñëàâ Áîíåâ-²Vá

6 АПРИЛ 
Ñòîéêî Âàíãåëîâ-Õ²àÈâà 

Éîâ÷åâà-Õ²²á

7 АПРИЛ
Êàëèíà Àëåêñàíäðîâà-Và

Ìàðèÿ Ñàâëåêîâà-V²²à
Ñîíÿ Òåðçèåâà-ÇÀÑ

8 АПРИЛ
Àíòîíèÿ Åëêèíà-²â
Âåëè÷êî ßíêîâ-Và

Âàñèë Ãåòîâ-Õá

9 АПРИЛ
Âåðîíèêà Àðáàëèåâà-Và
Èëèÿíà Êîêîòàíåêîâà-²Õá

12 АПРИЛ
Êðèñòèíà Ìè÷êþðîâà-Vâ

Ñâåòîçàðà Çàõàðèåâà-V²â
Ëàçàð Ïúðëåâ-V²²²â

13 АПРИЛ
Áîðèñëàâà Âàñèëåâà-Và

Òàíÿ Ìàøåâà-Õ²²à
Èâàí Èâàíîâ-ó÷èòåë

Íèêîëàé Ïåòðîâ- ó÷èòåë

14 АПРИЛ
Íèêîëåòà Óçóíîâà-Vá

Äîáðîìèð Ãîåøêîâ-V²á
Äåëÿíà Ïëà÷êîâà-V²²â

15 АПРИЛ
Ãàáðèåëà Òåðçèéñêà-²Vá

Òîäîð Ïúêîâ-Õà

16 АПРИЛ
Âèêòîð Öâåòàíêîâ-²à

17 АПРИЛ
Ìèðåíà Öóöåêîâà-²Vá

Ìàòåé Äæóíîâ-Õà
Ìàðèÿ Áåíçàðîâà-ó÷èòåë

18 АПРИЛ
Åâåëèíà Ëóë÷åâà-²á
Êàòðèí Áàáà÷åâà-²Và

Ãåíîâåâà Äþëãÿðîâà-ÏÄÓÄ

19 АПРИЛ
Èâîí Ãúðáåøêîâà-Vâ

Àííà Ðàë÷åâà-V²²á
Êðåìåíà Öóöåêîâà-V²²â

20 АПРИЛ
Ïåòÿ Ïåòðîâà-²²²â
Òåîäîð Äåíèí-²Vâ

Äîáðèíêà Ãîäæåâúðãîâà-V²²²á
Ñíåæèíà Ìàøåâà-ÐÊÊ

Äîíêà Ðàëåíåêîâà-
âúçïèòàòåë

21 АПРИЛ
Ñòîÿí Èëèåâ-²²²â

Ìèðîñëàâà Ïàí÷îâñêà-²Vâ
Ñâåòîçàðà Êðàé÷åâà-Õ²²á

22 АПРИЛ
Íèêîëàé Ïåí÷åâ-²â
Òîäîð Ïåøëîâ-V²²²â

Âèêòîðèÿ Èâàíîâà-Õà
Äîíêà Áàäåâà-Õ²â

Èëèÿíà Ñòîèìåíîâà-
õèãèåíèñò

23 АПРИЛ
Äåñèñëàâà Ìèð÷åâà-V²à
Íèñòîð Õàèíîâ-ó÷èòåë

24 АПРИЛ
Ñòèëÿíà Êóêîâà-²Vâ

Ñòåëëè Êðîñíàðîâà-V²á

25 АПРИЛ
Íåäåëèíà Áîáåêîâà-²²à

Ãðåòà Äå÷åâà-²²à
Ãåîðãè ×àðäàêîâ-²²²à

Èâàí Âóëåâ-²Vá

26 АПРИЛ
Ñòîÿí Ñîëàêîâ-²²â

Ðàäîñòèíà Ãóãîâà-Õ²²à
Èëèíà Ãå÷åâà-ó÷èòåë

27 АПРИЛ
Âèêòîðèÿ Êîëèáàíåêîâà-Õà

28 АПРИЛ
Àíãåë Ðåäæîâ-²â

Êðèñòèíà Ìàñëåâà-²Õá

29 АПРИЛ
Éîðäàí Êîé÷åâ-V²à

Ðàäîñòèíà Óçóíîâà-Õ²à
Êðèñòèÿí Ïàøîâ-Õ²²á

30 АПРИЛ
Íàéäåí Äèäîâ-V²à

Ðàäêà Öóöåêîâà-²Õà
Ñòîéíî Öóöåêîâ-²Õà

По традиция общинското състезание „Лъвски скок“ се 
проведе на 19-ти февруари в залата на стадион “Орчо 
Войвода”. В спортната надпревара взеха участие 
ученици от СОУ “Нешо Бончев”, ОУ “Проф. Марин 
Дринов“ и ОУ “20-ти април“. 
Бончевци се представиха отлично и завоюваха призови 
места в различните дисциплини. 
В категорията “Скок дължина от място” I място спечели 
Мария Маслева от VIIIа клас, а II място – Дженифър 
Михайлова от VIIIб клас. 
При момчетата на I място се класира Калоян Нешев от 
VIIIа клас, а на II място – съученикът му Красимир 
Реджов. 
В категорията “Совалково бягане” като победители 
бяха отличени София Пашова от VIIIa клас и 
Красимир Реджов, който спечели втората награда. 
Лъвски скачаха и учениците от І до ІV клас. 
Сред първенците четем имената на Иван Сейменов /ІІа 
кл.- І място на скок /, Теодора Ракова /Ів кл. - ІІ място на 
скок/, Катрин Бабачева /ІVа кл. - ІІ място на скок  и І 
място на бягане совалка/ и Дарина Куртева /ІVб кл.- ІІІ 
място на скок/.                            Христина Цветанкова

СПОРТИСТИТЕ� НИ�
СКАЧАХА�ЛЪВСКИ

От 15-ти до 21-ви февруари в гр. Добрич се проведоха 
Националните шампионати по лека атлетика във 
всички възрастови групи. 
От СОУ „Нешо Бончев“ участие взеха лекоатлети във 
възрастите до 16 г., младша и старша възраст от 
спортните клубове “Оборище” и ,,Борис Мулешков”. 
Лушка Кокотанекова, участничка при девойки 
младша възраст, завоюва два сребърни медала в 
дисциплините 1500м и 3000м. 

Николай Петришки, състезател при 
момчета до 16г., стана шести в България в 
дисциплината гюле. При шестнадесет-
годишните Иван Иванов с невероятен 
финален спринт успя да завоюва трето 
място и бронзов медал на 800 м. Илияна 
Кокотанекова постигна личен резултат в 
дисциплината тласкане на гюле – 9,65 
метра, и на финала достигна престижното 
пето място от общо 18 участнички. 
Ралица Караколева и Деяна Шопова се 
състезаваха в петобоя. Само един фаул 
попречи на Даниел Немски да грабне 
бронза на овчарски скок, като постигна 280 

см., колкото и бронзовият медалист. Подобаващо се 
представи и Станислав Костов в дисциплината 60 
метра с препятствия, където направи личен резултат. 
Демира Христоскова премина през петте дисциплини 
в петобоя. В доста силна конкуренция, в една от най-
трудните дисциплини – седмобой, където участниците 
бяха общо 15, Теодор Немски и Никола Кацарев се 
класираха в призовата осмица, заемайки VІ-то и VІІ-мо 
място.           Станислав Костов, Николай Петришки

В�НАЦИОНАЛНИТЕ�ШАМПИОНАТИ�
ПО�ЛЕКА�АТЛЕТИКА��

УСПЕШНО�ПРЕДСТАВЯНЕ�НА�БОНЧЕВЦИ

С мартенички бели и червени, изработени от сръчните 
ръце на децата и техните родители, първокласниците от 
Ів клас с класен ръководител Пенка Дюлгярова 
отправиха своя поздрав и пожелания за здраве и късмет 
на децата от българското училище в Тарагона, Испания. 
Нашите сънародници отговориха на подадената ръка за 
приятелство и зарадваха панагюрските първолаци със 
свои мартенички.

МАРТЕНИЦИ�ДО�ИСПАНИЯ�
И�ОБРАТНО

На 1-ви март второкласници гостуваха на първолаци. 
По-големите ученици бяха подготвили презентация за 
празника на мартеницата и кратко тържество. 
Баба  Марта  носеше ароматна пита и мед и черпеше 
под звуците на мартенска песен. Учениците от двата 
класа си размениха мартенички и си обещаха все по-
често заедно да се наслаждават на празниците. 

БАБА�МАРТА�
ПРИ�ПЪРВОКЛАСНИЦИДетската формация на футболен клуб “Оборище” - 

Панагюрище включва много ученици от нашето 
училище - Жоро Ганчев, Радостин Маслев, Лука 
Гугов, Иван Цветанков, Красимир Реджов, Иван 
Иванов, Димитър Димитров, Кристиян Димитров, 
Стоян Зяпков .  Някои ученици с а  част  от 
подготвителната школа на клуба, но също взимат 
участие в мачовете - Михаел Данков, Иван Куков, 
Георги Радивчев.
През зимната ваканция ръководените от Пламен 
Славеев деца се подготвяха на лагер в Панагюрски 
колони, което доста вдигна формата на клуба. За 
жалост започнаха втория полусезон със загуба от 
отбора на Хебър с 2:0. След това обаче лъвчетата 
постигнаха две победи с 9:0 над Брацигово и 1:6 над 
втория отбор на Хебър. Във втория мач се стигна до 
доста неприятна контузия за двама от ключовите 
играчи на Пламен Славеев - халфовете Иван 
Цветанков и Лука Гугов. За щастие и двамата са добре 
след неприятния сблъсък. В момента отборът заема ІV 
място, като диша във врата на третия. 
                                                                   Стоян Зяпков

БОНЧЕВЦИ�ФУТБОЛИСТИ
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