
Длъжност: Старши учител
Образование: Магистър 
по педагогика на изобра-
зителното изкуство
Учебни предмети,  по 
к о и т о  п р е п о д а в а :  
изобразително изкуство, 
Д Т И ,  т е х н о л о г и и , 
живопис, графика, дизайн
Педагогически стаж : 25 г. 
/от 13 г. учител в СОУ “Н. 
Бончев”

Защо избрахте учителската професия? 
Считам учителската професия за свое призвание. 
Отговорността към  моите ученици е всичко.
Повече за работата и творчеството на Учителя 
четете на трета страница.

Длъжност: 
Старши учител
Образование: 
Бакалавър по специалност 
Български език и Френски 
език/Английски език с про-
фесионална квалификация 
Учител по Английски език
Учебни предмети, по кои-
то преподава:  
Английски език 
Педагогически стаж : 11 г. 

/от 5 години. учител в СОУ „Нешо Бончев“
Защо избрахте учителската професия? 
Да си учител е не просто професия, а призвание. 
Обичам децата и работата с тях. Удовлетворена 
съм, когато виждам постигнатите им резултати в 
клас и след това развитието им като личности. Учи-
телският труд е едно безкрайно себераздаване. Всеки 
ден дарявам част от себе си, част от моите знания и 
умения Трябва да бъдеш търпелив, изпълнен с огромна . 
добронамереност и да носиш голямо човешко сърце. 
Учителят е пример за своите ученици, така че той 
всекидневно носи отговорност за това на какво ще ги 
научи. Отговорността е насочена не само към 
образоването на учениците, но и към формирането им 
като личности и хора. Всеки един учител е длъжен да 
види човека у ученика, да го разбере и да открие 
неговите интереси, за да ги доразвие. 

Длъжност: 
Старши начален учител
Образование: 
в и с ш е  о б р а з о ва н и е  – 
магистър – ПУ „Паисий 
Хилендарски“; специал-
ност Музика.
Учебни предмети,  по 
които преподава: БЕЛ, 
математика, човек и об-
щество, музика, изобра-
зително изкуство, ФВС. 

Педагогически стаж: 40 години и 5 месеца стаж /6 
години и 5 месеца в СОУ „Н. Бончев“/. 
Защо избрахте учителската професия? 
Обичам децата. Тази обич и ежедневното общуване с 
тях ми носи удовлетворение и ме прави щастлива. Да 
работиш с децата, да разбираш техните вълнения, да 
споделяш с тях трудностите, пред които се изправят, 
и им вдъхнеш вяра в успеха, да прогониш скуката, като 
направиш интересен всеки момент от взаимното ни 
общуване, е прекрасно.
Професията на  учителя е отговорност преди всичко 
към родителите за доверието, което ни оказват, 
поверявайки ни най-скъпото – децата си. Грижите ни 
за опазване здравето им, израстването им като 
знаещи и можещи, отговорни, честни и добри хора е 
целта на всеки учител, негова отговорност пред 
ученици, родители и общество.
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НАШИТЕ�УЧИТЕЛИ�НА�ГОДИНАТА
По традиция малко преди Деня на славянската просвета и култура избираме чрез тайно гласуване на педагогически съвет нашите Учители на годината. Но те са избрани 
много преди това от своите ученици. Ще ги познаете в междучасията, защото притеглят като магнит децата, които винаги имат нещо да питат или да споделят. 
Тяхната всеотдайност и човечност, уважението на колегите и обичта на учениците им са отличната оценка, която получават за работата си. 

ЛУШКА�СТЕФАНОВА�КРУШОВСКА
Учител�на�годината�в�прогимназиален�етап
НИКОЛИНКА�ЛУКОВА�КЕХАЙОВА

Учител�на�годината�в�гимназиален�етап
НИСТОР�ДЕЛЧЕВ�ХАИНОВ

Учител�на�годината�в�начален�етап

В Солун от 11 до 17 април 
се проведе Европейско 
първенство по таекуон-до 
ITF .  Ше стокласникът 
Илчо Машев участва в 
дисциплина Спаринг до 60 
кг. На полуфиналите побе-
ди безапелационно пред-
ставителя на Русия, а на 
финала спечели с отлична 
игра вицешампионската 
титла срещу състезател от 
Украйна. Подготовката за 
самото състезание е косва-
ло на Илчо месец и полови-
на ежедневни тренировки, 
но успехът му е резултат от 
седем години редовни 
тренировки по таекуон-до. 
Това е най-високото му 
постижение и първи сребъ-
рен медал за панагюрския клуб от Европейско 
първенство. Други негови големи постижения са 
шампионски титли от Държавно първенство, “Bulgaria 
open” и “Croatia open”.         Християна Кокотанекова

ИЛЧО�МАШЕВ��
европейски�вицешампион

Националният кръг на състезанието ИТ “Знайкo” 
събра на 22 и 24 април в Пампорово деца от цяла 
България. Спечелили си право на участие в големия 
финал в предишните кръгове, малките знайковци 

демонстрираха знания,  умения и увереност в работата 
си с компютри. Присъствието и подкрепата на 
родителите превърна състезанието в събитие.
В голямото семейство на знайковците от години се 
включват и бончевци. Антония Елкина, Дарина 
Машева, Теодора Ракова и Ивайло Богоев от Ів клас, 
Марко Мечев - ІІа и Даная Бобекова – ІІв клас 
премериха сили с връстници в тазгодишната 
надпревара. Липсата на състезателен опит не им 
попречи да се представят отлично. Нещо повече - 
Марко Мечев успя да грабне ІІІ-тото място, съобщи 
ръководителят им Пенка Дюлгярова.
Основна цел на Националното състезание по инфор-
мационни технологии е да предостави възможност на 
учениците да покажат знанията си за работа с 
дигиталните технологии, като ги приложат при 
решаване  на  по ст авени  тематични  задачи . 
Национа лният  кръг  съчет ава  състе зателен 
индивидуален тур за учениците, много екипни задачи 
за учители, ученици и родители.              Нора Маслева

Бончевци�с�отлични�дигитални�умения

Десетокласници�с�награди�от�екоконкурс�
На регионалния конкурс „Аз съм 
дърво с история – защити ме!“ 
Петър Терзийски  и  Рени 
Чамова от Хб клас получиха 
награди в две категории – „Мое 
лично преживяване“ и „Зелен 
патрул“. Конкурсът бе организи-
ран  по случай Световния ден на 
Земята – 22 април, от РИО на 
МОН и РИОСВ, гр. Пазарджик. 
Рени и Петър разказаха за своята 
любима и пазеща много детски 
спомени и тайни плачеща черница – описаха 
биологичните й характеристики, снимаха я, споделиха 
историите си, свързани с нея, набелязаха необходимите 

мерки, които трябва да се вземат 
за поддържането и опазването й. 
В резултат на това, заедно с още 
четири дървета от областта, 
плачещата черница ще бъде 
обявена за  „защитено растение“ 
от МОСВ. След финализиране на 
процедурата и публикуване в 
„Държавен вестник” на заповед 
на Министъра на ОСВ, съгласно 
З а к о н а  з а  б и о л о г и ч н о т о 
разнообразие, дървото ще бъде 

вписано в регистъра на инспекцията. РИОСВ – 
Пазарджик ще осигури табели за обозначаването му.           
                                                               Мариела Узунова

Създаваме�
Мобилна�библиотека

Конкурс за ученически проекти под мотото 
“Промяната – това сме ние” обяви през март Нацио-
нална мрежа за децата. В тях се включиха формални 
организации от цялата страна, които искат да променят 
средата около себе си към по-добро. Част от екипа на 
нашия вестник “Щъркелово гнездо” – учениците Анна 
Кекова, Цветана Мулешкова, Таня Куртева, 
Деляна Плачкова, Нора Маслева, Цветелина 
Цвяткова, Христина Цветанкова, Стоян Зяпков, 
Християна Кокотанекова, Стоян Иванов с помощ-
ник Пенка Пенева /учител по БЕЛ/, е един от петте 
екипа, одобрен за финансиране с проект “Мобилна 
библиотека”. В бюджета на проекта са предвидени 650 
лв. за книги и 150 лв. за мобилен библиотечен скаф 
/собствено участие/. Само преди седмица проведохме 
анкета сред съучениците си, за да разберем кой какво 
чете. Бончевци от V до ХІ клас посочиха любимите си 
четива, книгите, които искат да прочетат, и пред-
почитаните жанрове.        Продължава на 4 страница

Екипът по проекта обобщи резултатите и се нагърбва с 
нелеката задача да закупи най-желаните книги. До края 
на май мобилната ни библиотека трябва да започне да 
работи на ІІІ етаж в училището. Ще има отговорници 
по заемането на книгите при определени правила. Този 
брой на “Щъркелово гнездо” е важен за нашия проект, 
защото средствата от продажбата ще покрият нашето 
финансово участие в проекта. Стартираме и нова 
рубрика - “Открих интересна книга”. В нея всеки може 
да разказва за любимите си книги, а ние обещаваме 
част от приходите си да даряваме всеки месец за 
закупуване на нови книги, ползвайки информация от 
тематичната рубрика. На 17-ти май – Международния 



2 НОВИНИ11 май 2016 г.

На 19 юни в зала “Армеец” - гр. София, ще се проведе 
Национален учителски събор за отваряне на 
образователната система към потребностите на 
обществото и повишаване на общественото признание 
на учителската професия. Всяко учебно заведение от 
област Пазарджик има предварително определена 
квота – брой учители и директори, за участие в 
събитието. Нашето училище ще изпрати в София 8 
учители и 1 директор и така се нарежда сред 4-те 

учебни институции в областта с най-голяма квота 
заедно с Ресурсен център – Пазарджик, ЕГ “Бертолт 
Брехт” и СОУ “Георги Бенковски”. 
На Националния събор област Пазарджик ще пред-
ставят 450 учители и 51 директори. Организатори на 
събитието са  МОН, СБУ, НУС, Синдикат “Образова-
ние” към КТ “Подкрепа”. 
Сред основните задачи, които съборът си поставя, са 
приемане на харта на българския учител, обща визия за 

образователните промени, популяризиране на учител-
ската професия. На педагогически съвет нашето 
училище гласува имената на своите делегати. 
До 18 май избрана комисия ще трябва да обобщи 
всички въпроси на учителския екип, свързани с прила-
гането на Закона за предучилищно и училищно образо-
вание и ДОИ, а до 10 май всяко училище участник 
трябва да изпрати 2 снимки от училищния живот, за да 
бъдат показани на Националния учителски събор.  

Двама учители от СОУ “Нешо Бончев” 
бяха предложени от директора на 
училището за оценители на Държавните 
зрелостни изпити през май 2016 година. 
Милка Пискова /учител по БЕЛ/ и 
Василка Навущанова /учител по руски и 
английски език/ преминаха първия кръг 
на задължителното обучение за елек-
тронна проверка на матурите, което се 
проведе в гр. Пазарджик.
 Електронната проверка е новост за тази 
учебна година, свързана с доста въпроси 
ЗА и ПРОТИВ. Следващият кръг на 
обучение на оценителите включваше 
електронна проверка на 120 писмени 
работи, сканирани от миналогодишните 
ДЗИ, за 2 дни по определени критерии и 
правила за електронно оценяване и 
попълване на финални протоколи. 

Всички оценители са включени като 
потребители в национална електронна 
платформа, където работят по поста-
вените задачи и биват оценявани.
Подобна проверка оценителите трябва-
ло да направят още веднъж през януари, 
сподели г-жа Пискова, която е премина-
ла успешно и трите кръга на обучение и е 
поканена за участник в Националната 
комисия за проверка и оценка на ДЗИ за 
тази учебна година. Г-жа Пискова за 
втори път ще участва като проверяващ на 
матурите. На 19 май тя заминава за 
София, където се надява изпитните 
материали наистина да се обработват по 
електронен път – много по-бърз и удачен 
начин за оценяване според нея. До 10 
юни трябва да станат ясни резултатите 
на зрелостниците. 

В предстоящите Държавни зрелостни 
изпити освен ученици и учители ще се 
включат и родителите. 
Това изисква изменението и допълне-
нието на Наредба №3 за организацията и 
провеждането на ДЗИ. 
Тридесет дни преди изпитния ден на 
педагогически съвет в нашето училище 
бяха предложени и гласувани трима 
представители на родителите на десето-
класници и единадесетокласници – 
Ирина Конова, Радка Мутева-Стойчева, 
Димитър Чернев. 
Според Наредбата избраните не трябва 
да бъдат родители на зрелостници или 
лица, извършващи образователни услуги 
на дванадесетокласници.
Представителите на родителите трябва 
да присъстват при подготовката на 

изпитните зали преди началото на ДЗИ.
Имат право да наблюдават разпределе-
нието на квесторите, на зрелостниците 
по зали, на изпитните и помощните 
материали. 
Министерството на образованието раз-
чита присъствието на родителите по 
време на ДЗИ да осигури по-голяма 
прозрачност в изпитния ден като гаран-
ция за липсата на нарушения. 
Родителите са още един помощник по 
време на изпита, който ще бъде предва-
рително инструктиран и ще следи за 
нормалното протичане на матурите, ще 
помага на квестори и изпитни комисии. 
Представителите на родителите обаче 
нямат право на достъп до изпитните 
материали и до изпитните зали по време 
на ДЗИ. 

Наш�учител�в�Националната�комисия
за�проверка�на�ДЗИ

Родители�в�предстоящите��
Държавни��зрелостни�изпити

От�“ЗАЕДНО�В�ЧАС” 
в�СОУ�“НЕШО�БОНЧЕВ”

В края на април 9 бъдещи учители, които 
се обучават по програмата “Заедно в 
час”, посетиха различни учебни часове в 
нашето училище. Посещенията и 
наблюдения в учебни заведения са част 
от процеса на обучение по Националната 
програма. Целта е бъдещите учители да 
се  запознаят  отблизо  с  реалния 
съвременен учебен процес. В нашето 
училище, което е доказал се партньор на 
програмата, младите учители бяха 
съпровождани от Велизар Стефанов, 
координатор от “Заедно в час”. С 
разрешение на директора Веска Барова и 
с ъ гл а с и е то  н а  у ч и т е л с к и я  е к и п 
бъдещите преподаватели влязоха в час 
при учителите Нора Барова, Мария 
Раленекова, Мария Добрева, Пенка 
Дюлгярова и Виолета Авелова. 
В прогимназия и  гимназия бяха 
посетени часовете на Снежа Симеонова 
/учител по АЕ/, Мариела Варадинова 
/учител по биология и химия/, Георги 
Георгиев и Пенка Пенева /учители по 
БЕЛ/. В образователната практика на 
новите учители след наблюдение на 
учебен час следва коментар и анализ, за 
да се откроят различните страни от 

учебно-възпитателната работа. Гостите 
са впечатлени от контрола на учителя 
над класната стая,  следствие от 
интересния начин на преподаване и 
използване на различни технологии и 
интерактивни  методи ;  от  добре 
планираното времето и цели;  от 
активните ученици по време на час. 
Споделиха тайното си желание да 
попаднат от новата учебна година в 
подобно добре подредено, отлично 
оборудвано училище, в което се усещат 
приятелските отношения между учители 
и ученици.  
През тази учебна година Петя Желева и 
Катя Гогова, учители по английски и 
немски език в нашето училище, са 
представители на програмата “Заедно в 
час”. Бъдещите им колеги посетиха и 
т ех н и  у ч е б н и  ч а с о в е ,  ко и то  с а 
структурирани според изискванията на 
програмата. От септември очакваме 
нови  учители  в  нача лен  ет ап  и 
възпитатели, подготвени от “Заедно в 
час”, преминали успешно летния 
институт за обучение в преподаване, 
съчетаващ теоретична и практическа 
подготовка.

В състезание по 
немски език, което 
се проведе на 16 
април в Американ-
с к и я  к о л е ж  - 
София, се включи-
ха десетокласни-
ц и т е  И л и я н а 
В а к а р е л о в а , 
П о л и н а  П а -
найотова, Ивайла 
Кукова, Цветина 
О н ц о в а ,  К о н -
стантин Цветков 
и деветокласници-
те Ганчо Марин-
с к и  и  Те од о р а 
Ч о п а р и н о в а , 
Деница Ганина и Димитър Томов, 
организирани от учителката им Петя 
Желева. Състезанието беше във формат 
“Лов на съкровища” и целта му бе не 
само да запали учениците по немския 
език, но и да развие у тях различни 
умения като работа в екип и критическо 
мислене. 
В състезанието участваха около 50 
ученици от цяла България, сред които 
достойно се представиха бончевци. 
Учениците бяха разпределени в осем 

смесени отбора между VІ-ХІІ клас и 
трябваше чрез екипна работа, съобрази-
телност и знания по немски език да 
разрешават загадки на територията на 
целия Американски колеж. 
Всички учиха и си помагаха. Научиха 
интересни факти за Германия и отбора на 
Байерн Мюнхен. 
Прекараха заедно един различен съботен 
ден “по немски” и си тръгнаха с усмивки 
и нови познанства.     
                            Николета Димитрова

На�лов�за�знания�чрез�немски�език

За попълване на Мобилната 
библиотека на СОУ “Н. Бончев” в 
този брой на вестника се погрижи 
седмокласничката Деляна Плач-
кова, която накратко разказва за 
последната прочетена от нея 
книга, която я е впечатлила.
„Къде си, Аляска?” 
(Looking for Alaska, 2005)
В живота на Майлс Халтър не се 
случва нищо. Затова решава да 
тръгне да търси, както бе казал 
поетът, "Великото Може би". (А 
поетът всъщност е Франсоа Раб-
ле). Пътят го отвежда до гимназия 
"Кълвър Крийк", където животът 
е всичко друго, но не и скучен. И 
там го чака Аляска Йънг. Прекрас-
ната, умна, забавна, самоунищо-
жителна, пълна с проблеми и 
напълно пленителна Аляска Йънг. 
Тя въвлича Майлс в своя свят, 
показва му "Великото Може би" и 

открадва сърцето му. А авторът на 
романа е Джон Грийн, роден на 24 
август 1977 година в Индиана-
полис. Израства в Орландо, завър-
шва гимназия в Бирмингам и 
получава магистърска степен по 
английски език и религиозни уче-
ния от колежа Кенион. Работи 
като асистент в издателска къща, 
докато пише първата си книга 
„Къде си, Аляска?”. Романът се 
превръща в бестселър и му донася 
не само голяма популярност, но и 
първото литературно отличие – 
„Медалът на Принц”.
Следващите му книги се радват на 
не по-малък успех. Авторът пече-
ли и престижната награда „Едгар” 
през 2009 година с творбата си 
Paper Towns. Междувременно, за-
едно с брат си Ханк, Джон създа-
ва Vlogbrothers – един от най-по-
пулярните видеопроекти в света.

Б�Е�Л�Е�Ж�Н�И�К����2016
Среден 3.28 е средният успех на 
държавата в грижата за децата
За пета поредна година Национална 
мрежа за децата представи годишния си 
доклад „БЕЛЕЖНИК 2016: Какъв е 
средният успех на държавата в грижата 
за децата?“. Целта на документа е да 
направи преглед на напредъка на 
изпълнението на над 20 ангажимента, 
които държавата сама е поела към децата 
у нас. Областите, които „Бележник“ 
оценява, са пет: Общи принципи по 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето; Семейна среда и алтернативни 
грижи; Здравеопазване; Образование и 
Правосъдие. За първи път представянето 
се състоя едновременно в 8 региона в 
страната. В дискусиите в Пловдив се 
включиха и представители на СОУ 
„Нешо Бончев“ - педагогическият съвет-
ник на училището Илияна Александро-
ва, Ралица Караколева от VІІб клас, 
Станислава Петрова и Калина 
Александрова от Vа клас. 

Национална мрежа за децата се допита 
до децата и младите хора като проведе 9 
фокус групи и онлайн допитване, в което 
участваха 120 деца на възраст между 12 
до 18 г. от цялата страна. Децата 
поставиха най-висока оценка добър 3.88 
в област Правосъдие и по-специално в 
ангажимента на държавата за запознава-
не на децата с безопасността в интернет. 
Децата писаха най-слаба оценка на 
държавата в област Общи принципи по 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, като подобласт Детска бедност 
п ол у ч а ва  о ц е н ка  с л а б  2 . 6 1 .  Н а 
конференцията в град Пловдив в област 
О б р а з о в а н и е  г о с п о ж а  И л и я н а 
А л е к с а н д р о в а  п р е д с т а в и  п р е д 
аудиторията проблемите и напредъка в 
тази област, изхождайки от опита си на 
педагогически съветник в нашето 
училище.
         

“Открих�интересна�книга”

Участваме�в�Национален�учителски�събор

Ралица Караколева
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На 8 май в изложбената зала на Историческия музей г-н Нистор 
Хаинов, учител по изобразително изкуство в нашето училище, 
откри своята поредна самостоятелна изложба, наречена 
„Автопортрет”. В изложбата са подредени над 30 картини, 
рисунки и скици, в които оживяват творческите търсения на 
художника, породени от една ярка чувствителност и богата 

духовност. Творбите са израз на силни и разтърсващи душевни 
преживявания и впечатляват с изненадващи и оригинални 
символи. А контактът с изкуството, който г-н Хаинов ни 
предизвиква да направим, провокира размисли и емоции, 
оставящи следи като белег от рана и взрив от цветове в равното 
ежедневие. И застанал пред платната, човек усеща как се 
ускорява пулсът му. Защото такава е силата на изкуството – 
необходима ни, за да живеем истински. 

ИЗЛОЖБА�„АВТОПОРТРЕТ”�ПОДРЕДИ��УЧИТЕЛЯТ�НИСТОР�ХАИНОВ

В края на годината по-
горните класове полагат 
изпити по всеки един 
предмет освен музика, 

физическо възпитание, ДТИ и драма. 
Изходните нива се провеждат в голяма 
зала. Всеки един ученик има определено 
място. В най-задната част на залата 
сядат ученици, които имат нужда от 
допълнителна помощ. По време на 
изпита учителите сядат при тях. В залата 
има два, три или повече квестори. 
Тестовете продължават около час и 
тридесет минути, като за определени 
ученици се дава допълнително време.

Три седмици преди изпитите се 
провежда засилена подготовка чрез 
решаване на тестове. Обикновено 
повечето ученици се  затрудняват на 
т е с т о в е т е  п о  ч у ж д и  е з и ц и ,  п о 
математика, АЕ и разказвателните 
п р е д м е т и .  Н а й - л е с н и я т  е  п о 
изобразително изкуство. Резултатите 
зависят от това колко верни отговора 
има ученикът. 
Год и ш н и т е  о ц е н к и  з а в и с я т  от 
знанията, които ученикът демонстрира 
през годината, от вземането на участие в 
час, от стриктното изпълнение на 
домашните работи и резултатие от 

тестовете през цялата година и на 
крайните изпити. 
На деветокласниците се предоставя 
избор на предмети, които да учат през 
с л е д в а щ и т е  д в е  г о д и н и ,  к а т о 
задължителни са - АЕ, математика, 
науки, религии, история или география. 
Другите възможни предмети са - ФВС, 
ДТИ, драма, арт, моден дизайн, музика, 
чужди езици, здравна и социална грижа 
и други. Всеки ученик прави своя избор 
относно избираемите предмети и 
присъства на индивидуално интервю, за 
да защити с аргументи направения 
избор.

За�Франция�сподели�нашият�съученик�Петър�Терзийски
От 3 до 8 април т. г. в Дюнкерк, Франция, бе организирано 
международно екоучилище, в което се включи и нашият 
съученик Петър Терзийски, избран на провелата се специал-
на национална конференция в София като представител на 
Водния парламент към СОУ „Нешо Бончев”. Неговото 
участие е чест за бончевци и поредно доказателство за успе-
хите на училището ни. Целите на инициативата са свързани с 
проучване на екологични проблеми - покачването на морското 
ниво, морските отливи и ерозията на част от морския бряг, 
както и с ангажирането на младите хора с решаването им. 
Всяка от делегациите - белгийската, холандската, 
българската, руската, македонската и от басейна на Артоа 
Пикарди, имала за задача да представи конкретен пример за 
въздействието на климатичните промени върху крайбрежието 
в своята страна. 

Екипите в екоучилището са направили и анализ на пробле-
мите, съсредоточавайки се върху три основни въпроса: 1. 
Наблюдение на явлението, констатации, история, еколо-
гични решения, икономически решения и социологически 
аспекти; 2. Какви проекти се осъществяват на място в мо-
мента и са предвидени в бъдеще, кои институции участват в 
проектите; 3. Кое е новаторското в проектите, какъв е при-
носът на всяка от страните? Участниците в проекта научи-
ли изключително много интересни факти и за градчето 
Дюнкерк. Петър Терзийски сподели с екипа на нашия 
вестник, че инициативата е била перфектно огранизирана, а 
преживяването – незабравимо. Казва, че с удоволствие от-
ново би участвал в подобни проекти, защото предоставят 
възможности както за трупане на знания и опит, така и за 
нови контакти и приятелства.          Христина Цветанкова

МЕДАЛИ�И�АПЛОДИСМЕНТИ�ЗА�ПЕВЦИТЕ�ОТ�СОУ�„НЕШО�БОНЧЕВ”�
От�Националния�фестивал�„Родолюбие”�

В�Панагюрище
Над 350 деца и младежи от цялата страна 
пристигнаха на 16 и 17 април в Панагю-
рище, за да участват в ХІІ-то издание на 
Националния фестивал за млади изпъл-
нители на българска патриотична песен 
„Родолюбие”–2016, посветено тази 
година на 140 години от Априлското въс-

тание и 160 години от рождението на 
Райна Княгиня. Златни медали в своите 
възрастови групи спечелиха Виктория 
Манева и Цветелина Шопова, сребъ-
рен - Габриела Шкодрева, а бронзови - 
Николай Дерменджиев и Иван Бон-
дар, ученици от СОУ „Нешо Бончев”.

От�Националния�конкурс�„Петнадесет�лалета”�
В�Хисар

В IV Национален младежки конкурс за 
популярна песен “Петнадесет лалета”, 
провел се в гр. Хисар от 28 до 30 април, 
участваха 490 млади изпълнители, сред 
които и бончевци, класирали се на при-
зовите места. 
В трета възрастова група златен и 
сребърен медал в отделни направления 

спечели Виктория Манева, която бе 
номинирана и за Гранд При, след което 
участва във „войната на гласовете“. В 
същата възрастова група София Мано-
лова бе отличена със сребърен и 
бронзов медал, а при по-големите 
Светозара Крайчева получи един 
златен и един бронзов медал.

Браво на нашите момичета и момчета със златни гласове и на вокалните им 
педагози! Пожелаваме им нови успехи на големи сцени и бурни аплодисменти.

Вики, наскоро ти спечели златен 
медал от Националния фестивал 
„Родолюбие”, който традиционно се 
провежда в нашия град през април. 
Какво ти донесе това отличие, което е 
поредният ти голям успех на сцената?
Спечелих първо място в конкурсната 
програма, а след това журито ми присъ-
ди и наградата на „Асарел Медет” АД за 
изявен панагюрски изпълнител, която за 
мен е особена чест, защото я получавам 
за втори път, а в историята на този фести-
вал никога тази награда не се е присъж-
дала два пъти на един и същи изпълни-
тел. Аз я получих през 2014 година и сега 
отново, което бе страхотно изживяване.
Как се почувства, когато съобщиха 
името ти и излезе на сцената?
Бях много щастлива, а също и горда, че 
съм представила достойно и себе си, и 
нашата школа, и моите прекрасни 
преподаватели Нона Немигенчева и
 Пепа Филина.

Виктория�Манева�за�златото�от�„РОДОЛЮБИЕ”�

Какви поздравления получи, ти сама-
та доволна ли си от изпълнението си?
Аз съм по характер критичен човек и 
много самокритичен. Винаги знам, че 
мога да дам още от себе си. Винаги се са-
мооценявам, след като разбера оценката 
на журито. Но съм удовлетворена и се 
радвам на успеха си. Разбира се, полу-
чих много поздравления – и от публика-
та, и от приятели, за които благодаря. 
А притесняваше ли се, когато излезе 
на сцената за изпълнението си?
Не бих го нарекла притеснение, а по-
скоро вълнение. Чувството, когато изле-
зеш на сцената, е неописуемо, особено 
когато пееш на родна сцена.
Как се печели злато, каква е цената на 
успеха, какви усилия ти струва?
Иска се много постоянство и работа. 
Както в спорта, така и в изкуството, така 
и във всяка друга област, за да успее чо-
век, е необхоидма самодисциплина, пос-
тоянство и воля. Николета Димитрова

Материалите събра Анна Кекова



От 31 до 2 март седмите класове от нашето училище 
пътуваха „В търсене на национално самочувствие“. 
Поради факта, че времето ги пришпорваше, първата 
спирка бе град Монтана, където нощуваха. На другия 
ден, ободрени, се отправиха към Белоградчишките 

скали и направиха невероятни снимки. С голямо 
нетърпение очакваха и следващата забележител-
ност-  крепостта Баба Вида в град Видин. 
Полюбуваха се на величествения Дунав, отвъд 
пределите на който се виждаше Румъния. 
Следващата спирка бе пещерата Магура. В 
историческия музей в град Враца видяха антични 
съкровища и научиха интересни факти за Ботевата 
чета. След това се отправиха към Черепишкия 
манастир, снимаха се на терасата, на която е писал 
Иван Вазов, и запалиха по една свещ. В къщата музей 
на Баба Илийца се научиха да тъкат и бяха очаровани 
от автентичната обстановка, част от която е 
родословното дърво на Вазовата героиня. С много 
хъс изкачиха връх Околчица, лобното място на 
Ботевата чета. На паметника всички заедно 
рецитираха „На прощаване в 1868 година“. По време 
на екскурзията всички бяха разделени на екипи, като

   имаха задачи за посетените от тях обекти, а накрая
   имаше и награди.
   Седмокласниците изпълниха мисията си - да заредят
   националното си самочувствие, и с много спомени се
   върнаха в Панагюрище.                    Татяна Куртева
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РОЖДЕНИЦИТЕ�ДА�ПОЧЕРПЯТ!

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

ЛЮБОПИТНО

Създаваме�
Мобилна�библиотека

 Продължение от1 страница
Екипът по проекта обобщи резултатите и се нагърбва с 
нелеката задача да закупи най-желаните книги. 
До края на месец май мобилната ни библиотека трябва 
да започне да работи на ІІІ етаж в училището. 
Ще има отговорници по заемането на книгите при 
определени правила. 
Този брой на “Щъркелово гнездо” е важен за нашия 
проект, защото средствата от продажбата ще покрият 
нашето финансово участие в проекта. 
Стартираме и нова рубрика - “Открих интересна 
книга”. В нея всеки може да разказва за любимите си 
книги, а ние обещаваме част от приходите си да 
даряваме всеки месец за закупуване на нови книги, 
ползвайки информация от тематичната рубрика. 
На 17-ти май – Международния ден на предизви-
кателството, ще организираме Голямо четене в 
училището като финална инициатива по проект 
“Мобилна библиотека”. 

На 27 и 28 април в централното фоайе на училището 
учениците от начален етап, посещаващи ПИГ, 
подредиха благотворителен великденски пазар.
Сувенирите, които децата продаваха, бяха направени от 
самите тях с подръчни материали, но с много въо-
бражение и желание. 
Събраните средства от базара ще бъдат дарени на 
талантливи деца, информираха възпитателите в ПИГ, 
чиято е и идеята за благотворителната инициатива.
                                                       Цветелина Цвяткова 

1 МАЙ

Ìàðêî Ìå÷åâ-²²à
Ãåîðãè Áàéðÿêîâ-²²²â
Õðèñòî Äèìèòðîâ-

îãíÿð

2 МАЙ
Ìàðòèí Öåêîâ-²²á

Ãåîðãè Áàáà÷åâ-V²à
Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ-Õá
Ñòåôàí Äèíêîâ-Õ²à

3 МАЙ
Äîíèêà Äàíêîâà-²²²à

Ñòàíèñëàâ Ïåòêîâ-V²²á
Ãåðãàíà 

Äåðìåíäæèåâà-²Õâ

4 МАЙ
Ãåîðãè Ãåîðãèåâ-²á

ÊðèñòèÿíàÏîèáðåíñêà-²â
Ñòåôàíè Ôåðêîâà-²²²à

Ñòîÿí Íåäêîâ-Õ²á

5 МАЙ

Àëåêñàíäðà Êóêîâà-²²á
Àíãåëèíà Êàðàêîëåâà-Vá
Äåëêà ×àêúðîâà-ó÷èòåë

Àíêà Ìàøîíîâà-
õèãèåíèñò

6 МАЙ

Äàðèíà Ïåòðèøêà-²Và
Ðîçà Ìëàäåíîâà-Õ²â
Èâàíêà Ðàêîâà-Õ²²á

7 МАЙ
Ïëàìåí Êóçìîâ-V²²á

8 МАЙ
Åâà Âåñåëèíîâà-Và
Èëèÿ Âëàéêîâ-V²à

Ñòèëÿíà Èëèåâà-Õ²á
Òåìåíóæêà Õàèíîâà-

ó÷èòåë

9 МАЙ
Äåíèöà Ëåâè÷àðîâà-²²à

Àëåêñàíäúð 
×åðâåíêîâ-²Và

Ïîëèíà Ïàíàéîòîâà-Õá
Êàòÿ Äæîëîâà-ó÷èòåë

10 МАЙ

Äàíèåë Ïåí÷åâ-²²²â
Öâåòåëèí Ïåòðîâ-V²â
Ãàáðèåëà Ïåòðîâà-Vâ

11 МАЙ
Äàíèåë Òà÷åâ-²²á

12 МАЙ
Ñòîÿí Ñòîÿíîâ-²â

Òîäîð Âîäåíè÷àðîâ-²Õâ
Àíòîíèÿ Êðà÷óíîâà-Õà

13 МАЙ
Ãåðãàíà Ïàøîâà-Õá

14 МАЙ

Äàíèåë Íàéäåíîâ-²²²à
Ìèðåëà Óçóíîâà-Õ²á

Âåñêà Áàðîâà-äèðåêòîð

15 МАЙ

Íèêîëà Íèêîëîâ-²²²á
Ñòåôàí Áîíåâ-V²²²à

17 МАЙ

Ñòàíèñëàâ Íîíîâ-²²²â
Âàëåíòèíà 

Áðàíäèéñêà-V²á
Ñòàíèñëàâ Ôóòåêîâ-V²²²à
Äèìà Ìóðäæåâà-V²²²â

Ìèíêà Áàðåìîâà-
õèãèåíèñò

18 МАЙ
Ñòåôàíè-ßííà Áîîèé-²²²â
Èâàíà Ïàíàéîòîâà-V²â
Ñîôèÿ Íèêîëàåâà-²Õà

19 МАЙ

Òåîäîð Çÿïêîâ-²Vá
Åëåíà Íàéäåíîâà-Õ²á

21 МАЙ
Ïàâëèíà ×åðâåíêîâà-²²à

22 МАЙ
Ïëàìåíà Öóöåêîâà-²à

Äåíèñ Êåìèëîâ-²²²â
Ìàðèÿ Äèìèòðîâà-V²²á

23 МАЙ
Öâåòèíà Îíöîâà-Õá
Äåÿí Åíè÷åðîâ-Õ²²á
Èâàí Õðèñòåâ-Õ²²á

24 МАЙ

Âàñèëåíà Êóçåâà-²²à
Ìàðèåëà Äæóíîâà-²Õà

Ãèíêà Ñïàñîâà-Õ²²à

25 МАЙ

Àíàñòàñèÿ Ëóë÷åâà-²Õá

        26 МАЙ
Êðèñòèàí Êîñòàäèíîâ-²²à

27 МАЙ
Ëóêà Ðàë÷åâ-Vâ

Ìèòêî Ìà÷ååâ-V²²á
Àëåêñàíäðà Íîíîâà-²Õá

28 МАЙ
Òåîäîð Îëîâåíåêîâ-²á

Ïåòðà Áàðîâà-²²á
Öâåòàí Êîëèáàíåêîâ-²Và

Àíãåë Óçóíîâ-Õà
Ëàçàð Ãîâåäàðîâ-Õ²à

29 МАЙ

Áîæèäàð Áåêÿðîâ-V²â

30 МАЙ

Íèêîëåòà Âàñèëåâà-Õà
Ñòèëèàíà Õàëîâà-Õ²á

31 МАЙ

Äàÿíà Ìèõîâà-V²²²à

Великденски�базар�
организираха�

малките�бончевци

Футболистите�ни�са�първи
Нашият футболен отбор се класира на първо място в благо-
творителния турнир по минифутбол, организиран от МГГЕРБ за 
трета поредна година. 
Турнирът набира средства за подпомагане на зрелостници от община 
Панагюрище в неравностойно социално положение и добър успех в 
училище. 
Нашите футболисти мериха сили с още 6 отбора и показаха 
изключителен хъс и майсторска игра. 
Титлата “Най-добър вратар” беше присъдена на Мариян Джунов. 
Футболисти и присъстващи успяха да съберат 1 727 лева за 
благородната кауза.

В�търсене�на�национално�самочувствие

Вълнуваща�екскурзия�за�петокласници
На 16 и 17 април учениците от Vа с класен 
ръководител г-н Иван Митовски бяха на двудневна 
екскурзия по маршрут Панагюрище - Хисар - 
Казанлък- Шипка - Габрово – Търново, а навръщане 
посетиха Калофер, Карлово и Сопот. 
Нашите петокласници разгледаха много културно-
исторически паметници и забележителности – 

паметника на Шипка, етнографския комплекс „Етъра”, 
Дома на хумора и сатирата, крепостта „Царевец”, 
къщите музеи на Иван Вазов, Христо Ботев и Васил 
Левски. След екскурзията споделиха, че са видели и 
научили много, а преживяванията им са били 
вълнуващи и ще останат незабравими. 
                                                        Цветана Мулешкова
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