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Нашите пораснали деца получиха своите 
дипломи за успешно завършено средно 
образование на специална церемония на 22 
юни. Усмивки, цветя и вълнение изпълниха 
залата на кино „Модерен театър“. Пред 
погледите на присъстващите випуск 2016 
разтвори своя петгодишен цветен албум 
от емоции - сериозни и купонджийски, 
приятелски, истински, уникални. Разказа за 
ученическия си живот нарекоха приказка, в 
която има и поука, но и отворен финал, 
защото всеки край е едно ново начало. 

Отборът на СОУ „Нешо Бончев“ „The Unicorns“ 
(Стилян Шопов, Илчо Машев и Борис Бараков) спечели 
Награда на журито за отборна игра и в крайното 
класиране се нареди на 9-то място от 22 отбора на 18 
юни, когато се проведе фестивалът по програмата за 
обучение на ментори "Роботика за България". Всеки 
отбор беше оценяван от жури по направления за 
рободизайн, робоигра, отборна игра и представяне на 
проект. Програмата се организира по инициатива на 
SAP Labs България в партньорство с Фондация 
"Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) и 
стартира през 2015 г. Целта й е да стимулира интереса 
на учениците към науката и технологиите, като 
едновременно с това им даде възможност за работа в 
екип. "Роботика за България" е насочена към 
осигуряване на необходимите условия за създаване и 
подготовка на училищни отбори по роботика чрез 
обучение на ментори. В нашето училище менторите 
вдъхновители на любителите на технологиите са 
учителите по ИТ Снежина Машева и Цвети Мулешкова, 
които ръководят училищния клуб по роботика, носител 
на доста отличия за тази учебна година. 

Ива Йовчева, Галя Иванова, Петър Петров, Йоана Ботева, Милица Тильовска, Таня 
Машева,  Гинка Спасова, Ивана Бобекова и Иванка Ракова са учениците с успех над 
отличен 5.80, които получиха от кмета на община Панагюрище традиционното 
символично отличие „Златен ключ“ с пожелание успешно да отварят вратите на 
знанието и на всяко житейско предизвикателство.

На 7 май в екохотел „Здравец“ беше проведен вторият 
финал на националното състезание по информационни 
технологии „Знайко“.  По традиция отново имаше 
финалисти от СОУ „Нешо Бончев“.  Двама ученици от Iа 
клас с класен ръководител Мария Раленекова взеха 
призови места в състезанието. Максимилиан Нанов се 
класира на II място, а Елисавета Каменова получи 
специална награда за оригиналност на проекта си.

Пенка Дюлгярова, главен учител в начален етап, в 
СОУ „Нешо Бончев“, получи специалната награда на 
председателя на Синдиката на българските учители. Г-
жа Дюлгярова се включи със своя разработка 
„Възможности за изява или как да поставим 
училището в центъра на обществения живот” в 
Третия международен конкурс  за  учители 
„Извънкласните и извънучилищните дейности - за 
устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие 
на децата и на учениците”. Конкурсът е организиран от 
Синдиката на българските учители, Фондация 
„Устойчиво развитие за България” и СОК „Камчия” с 
подкрепата на МОН. В своята публикация нашата 
учителка сподели дългогодишния си опит в работата по 
предприемачество в училище, изграден с подкрепата 
на специализираните програми на Джуниър Ачийвмънт. 

На 3 и 4 юни в Димитровград се проведе 16-тото 
издание на Националния конкурс „Златен извор“ - 
фестивал за детска забавна песен на фолклорна 
основа. В конкурса участваха над 200 деца от цялата 
страна. Вокална група „Шанс“/сформирана от деца от Іб 
клас, с ръководител Иван Иванов/ се представи в първа 
възрастова група с песните „Бре, блазе на тоз юнак“ и 
„Изгубила  Веселинка“. Децата спечелиха ІІ място-
диплом и купа. При индивидуалните изпълнители 
Пламен Христев впечатли всички с изпълнението на 
„Хубав Петко“ и заслужено получи специалната награда 
за най-добър млад изпълнител.

Нашите ученици пяха уникално на английски! 
Усетихме посланието им! Разказват за своите емоции 
на български - 2-ра страница.

18 май 2016 г. - ДЗИ по БЕЛ за ХІІ клас. СОУ “Н. Бончев”  - ІІІ 
място в областта по успех: 12 отлични оценки на ДЗИ, 27 
много добри. 20 май 2016 г. - 2-ра матура за нашите 
дванадесетокласници /биология и английски език/ - 17 
отличници /две пълни шестици/, 23-ма са оценени с много 
добър. 22 юни  - официално дипломиране и от 50 завършващи 
21 отлични дипломи, 28 много добри и 1 с успех добър. На 

финала… среден успех на випуск 2016 много добър 5.34. 
На старта… двете паралелки на СОУ “Н. Бончев” за прием след 7-ми клас с най-

висок постигнат среден бал на І класиране в областта - 29.6965,  по данни на 
областна комисия, оповестени в сайта на РИО -  Пазарджик към дата 27.06.2016 г. В 
таблицата след нас ЕГ “Б. Брехт” - 29. 4787, СОУ ‘Св.св.Кирил и Методий” - 29.4025, 
МГ “К.Величков”  28.696 и т.н. 

Думите са излишни, когато цифрите заговорят!
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Нашите ученици, вдъхновени от учителите по АЕ Катя 
Гогова и Петя Желева от „Заедно в час", поставиха на 
сцената на Панагюрския театър своята версия на 
вечната рок опера „Исус Христос Суперзвезда". За 
билет от лев публиката си припомни историята на 
Началото… Децата ни провокираха да се замислим за 
болните проблеми на човечеството. Припомниха ни 
човешките ценности толкова убедително, защото и те 
бяха убедени в защитата им. Благотворителната им 
изява спечели 601 лв., които дариха на Дневен център 
„Дъга" и семейство Маврови. 

За невероятните емоции и незабравите впечат-
ления се постараха:

Христос или Цветалина Шопова /ІХб кл./, Юда или 
Петър Терзийски /Хб кл./, Мария Магдалена или Мария 
Зайкова /ІХб кл./, Кайафа или Костадин Цветков /Хб кл./, 
Саймант Зийът или Габриела Шкодрева /Хб кл./, Ирод 
или Стела Петришка /VІІб кл./, Пилат или Мартин 
Гешанов /ІХа кл./, Анна Бен Сет или Петя Желева 
/учител по АЕ/, Трети свещеник или Стоян Иванов 
/ІХб кл./, Палач или Нистор Хаинов /учител по 
изобразително изкуство/

Хор: Десислава Ботева /Хб кл./, Анастасия 
Лулчева /ІХб кл./, Мариела Илиева /ІХв кл./, София 
Пашова /VІІІа кл./, Кристина Велева/VІІб кл./, 
Деляна Плачкова /VІІв кл./, Цветина Чернева /Хб 
кл./, подкрепен от учителите Веска Барова, Пенка 
Дюлгярова, Петра Пирдопска, Пенка Пенева.

Балет: Илияна Вакарелова /Хб кл./, Гергана 
Пашова /Хб кл./, Деница Спасова /Хб кл./, Даниела 
Ушева /Хб кл./, Валерия Сейменова /ІХб кл./

Масови сцена: Марин Узунов, Делян Хаинов, 
Рустислав Илиев, Стойо Цуцеков /ІХа кл./; Васил 
Гетов, Дилян Тропчев, Делчо Михов, Никола Узунов 
/Хб кл./; Илиана Кокотанекова /ІХб кл./, Никола 
Кроснаров /ХІб кл./, Тодор Маринов /VІІІб кл./

Осветление: Димитър Цветанков и Ива Тричкова /Хб 
кл./

Декор и грим: София Николаева /ІХа кл./, Анастасия 
Лулчева /ІХб кл./, Нистор Хаинов

Субтитри: Галина Йончева, Десислава Ботева, Ива 
Тричкова/ХІб кл./

Реклама: Александър Ильов и Саркиз Андонян /ІХб 
кл./

Мултимедийни ефек-
ти: Илчо Машев /VІб кл./, 
Снежина Машева и Цвети 
Мулешкова /учители по 
ИТ/

Режисьор-постанов-
чик: Катя Гогова, Петя 
Желева, Юлия Богоева, 
Нистор Хаинов

В о к а л е н  п е д а г о г :  
Юлия Богоева /учител по 
музика/

Озвучаване: Стоил 
Атанасов

+  У ч а с т н и ц и т е  
споделиха своите емо-
ции… 

Петър: Ние с Цветели-
на бяхме едни от първи-
те, които откликнаха на 
провокацията на учите-
лите Гогова, Желева и 

Богоева. Винаги съм искал да участвам в 
нещо такова. Започнахме от декември... До 
последния момент много персонажи липсва-
ха. Около 1 месец преди самото представя-
не станаха нещата. А репетициите на сце-
на бяха само две седмици.

Цветалина: Обичам да пея. 
Желанието на всички ме вдъхнови 
да участвам. Явих се на кастинг и 
очаквах женска роля, но екипът ме 
натовари с тази на Христос. 

Петър: Вдъхнових се, защото 
самите учители бяха много 
вдъхновени. На предварителния 
кастинг с Коцето се явихме с дует-
на песен. После изгледахме мюзи-
къла и трябваше да си харесаме 

роля. Така почувствах, че това ще е моят 
персонаж. Вокално на мен ми беше страшно 
трудно - бързото темпо на песните, да 
изговориш целия текст. За първи път пея на 
микрофон и на сцена. Английският език не 
беше проблем, както и актьорската игра.

Цветалина: По-трудна ми беше актьорска-
та игра. С пеенето нямам проблем, но пеене-
то на английски беше трудно. Петър често 
помагаше за произношението. Имаше много 
нерви, докато се съберем всички и всичко се 
напасне. До последно си мислехме, че няма да 
се получи. 

Петър: На репетициите беше доста объркващо  
запомняне на много детайли, движения, микрофони, 
сработване с озвучители. От самото представление 

почти нищо не помня. След представлението помня 
уникалната емоция. А накрая ми подариха и подарък за 
имения ден. Въобще не го очаквах. 

Цветалина: Бях спокойна по време на репетициите. 
В деня на представлението бях много притеснена. 
Чувството след операта е неповторимо - многото 
хора, които искат да ме прегърнат и поздравят. 
Изцапах толкова много с червената боя от грима. 
Рядко толкова хора са ме поздравявали за това, 
което съм направила. 

Петър: След всичко това 
ще ми останат новите 
приятелства с останали-
те. Много стабилни хора 
срещнах, не съм го очаквал. 
Имаме идеята да го напра-
вим още веднъж. Доволни 
сме, че събрахме доста го-
ляма сума и ще можем да по-
могнем. По време на репе-
тициите беше много забав-
но, такъв смях. Това му е 
хубавото. По-скоро самият 
процес е много вълнуващ, 
постоянно излизат нови 
идеи… Зад сцената беше 
уникално - премятане на микрофони, 
организация, падания, търсене на 
реквизит.

Цветалина: Най-странното беше, 
че никой в началото не искаше да 
участва. Мислеха, че е тъпо, безин-
тересно. А последните две седмици, 

по време на репетициите  беше много интересно. 
Тогава всички се запалиха. Не искахме да свършва. 
Създадох много нови приятелства. Всички се 
забавлявахме. 

Ива Тричкова: Пресъздаването за всички беше 
предизвикателство, но с обединени усилия резулта-

тите бяха чудес-
ни! Самата рабо-
та по мюзикъла 
беше приятна и 
създадохме мно-
го спомени. 

Цветина Черне-
ва: Горда съм, че 
бях част от то-
ва! Всички ста-
нахме като едно 
голямо семейст-
во, което се под-
крепяше непре-
къснато. С общи 
усилия направих-
ме нещо незабра-
вимо. Всеки даде 
сто процента на 
сцената и така 
направихме нещо 
красиво! 

Стела: Да ста-
неш част от та-

кова голямо събитие е невероятно! Горда съм от то-
ва, което постигнахме всички заедно, като екип! Въп-
реки трудностите, които изпитвахме през времето на 

репетициите, ние не спирахме да се забавляваме! 
Стоян Иванов: Такова мащабно сьбитие рядко се 

провежда в Панагюрище, точно затова съм горд, 
че бях част от този грандиозен проект. С много 
усилия успяхме да пресъздадем събитията от ми-
налото, които са общовалидни и до днес. Всички 
се превърнахме в едно голямо семейство, което е 
готово да даде 101% от себе си за идеята.

София Пашова: Въпреки че се включих толкова 
късно в това голямо семейство, всички вие, които 
участвахте, ме приехте. На сцената изпитах 
чувства, които надали ще изпитам друг път. 
Благодаря ви са незабравимите мигове.

Константин Цветков: "Не се гаси туй, що няма 
щепсел"! А всички ние бяхме тази искра, която 
подпали панагюрската публика! Гордея се с Вас!! 

Илиана Вакарелова: Това беше и все още е изжи-
вяване, изпълнено само с положителни емоции. Рад-
вам се, че бях част от този спектакъл, благодарение 
на който създадох нови приятелства! Чувството е 
неповторимо!

Никола Узунов: Няма да се повтори такова събитие. 
След много трудности ние постигнахме толкова 
много. Имаше толкова много емоции и преживявания, 
че чак останах безмълвен.

Кристина Велева: Не очаквах да се получи така 
добре. Беше ми много забавно с толкова много 

хора зад и на сцената. 
Катя Гогова: Чувствам се удовлетворена, щаст-

лива и вдъхновена от невероятните си ученици!
Петя Желева: Аз съм много щастлива и вдъхно-

вена! Радвам се много, че учениците също се вдъх-
новиха и се припознаха в историята на рок 
операта.

УЧАСТНИЦИТЕ�НЕПРИНУДЕНО�ПРЕД�УЧИЛИЩНИЯ�ВЕСТНИК
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а бал като на бал! Випуск 2016 впечатли панагюрската общественост с Нелегантност и изискан блясък. Нашите абитуриенти влязоха по червена пътека в 
училищния двор, за да поздравят близки и учители. С неподправения си чар увлякоха 
публиката след себе си до своята бална зала, където танците се вихриха до зори.

V²²â ñ êëàñåí ðúêîâîäèòåë Êàòÿ Äæîëîâà

окуси, усмивки, снимки и прегръдки, искрени Фпожелания… Ярка заря от позитивни емоции 
взриви ресторант “Каменград” на 14 юни, защото 
седмокласниците от СОУ “Нешо Бончев” отпразну-

ваха своето успешно завършване. Специален гост 
беше магът Астор, който откри празника с атрактивни 
фокуси. 

смокласници получиха своите свидетелства за основно образование, връчени Оот зам.-директора Анна Горинова. Класната им ръководителка Николинка 
Кехайова пожела успех на своите ученици по пътя на образованието и живота и 
подари на всеки чаша сувенир с логото и мотото на училището. 

иналът на учебната година петокласниците с класен ръководител Невяна ФКацарева посветиха на благотворителност. На сцената на панагюрското 
читалище те представиха пред родители и гости спектакъла «Чудното цвете». В 
кутия за дарения събраха 300 лв. и така подпомогнаха националната кампания за 
събиране на средства за реставриране на паметника на връх Шипка.

В импровизирано Б/Бончев/ТВ студио поканиха 
своите родители и учители четвъртокласниците 

с класен ръководител Мария Добрева в края на 
учебната година. Под мотото «Ура! Ваканция!» 
учениците се превъплътиха в различни роли от малкия 
екран, за да покажат на гостите наученото по различни 
учебни предмети. 

На 2 юни в класната стая на ІVб клас се проведе 
открито занимание на тема "Магията на великите 

българи", финал по проект "Устойчиво развитие", по 
който учениците работят 3 години с помощта на кл. 
ръководител Неделка Гойчилова. Увлечени от 
историята на цар Симеон, децата преминаха през 
вековете и се докоснаха до примера на съвременни 
българи. 

V²²à ñ êë. ðúêîâîäèòåëè Èâàíêà Òàëåâà - 
Ìàçíåêîâà è Ñúðìà Øèøêîâà

На 8 юни в читалище "Виделина 1865" тържествено 
бяха връчени свидетелствата за завършен 

начален етап на учениците от IVв клас, първият випуск 
на началната учителка Цветелина Чардакова. 
Тържеството беше много емоционално за всички -  
ученици, учители и родители.  

ХІІа с класен ръководител Ангелина Вангелова ХІІб с класен ръководител Павлина Димитрова
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 На 4 и 5 юни учениците от шестите класове заминаха 
въодушевени на дълго чакана екскурзия. Първата им 
спирка беше Ягодинската пещера, където усетиха 

магическата енергия на Родопите, 
преминавайки през 1100-метрова 
пътека под земята. Следваше кратка 
почивка в Широка лъка. В Пампорово 
гостуваха в хотела на най-успялата 
българска биатлонистка Екатерина 
Дафовска, която има в кариерата си 
олимпийска и европейска титла, както и 
два бронзови медала от световни 
първенства. Късметлиите успяха да си 
направят снимка за спомен и да получат 
автограф от  спортистката .  На  
следващия ден, отпочинали и бодри, 
екскурзиантите посетиха Смолян, 

Бачково, Асеновград, а особено впечатление им 
направи Музеят на авиацията. 

Християна и Светла

На 17 юни деветокласниците от нашето училище заедно 
със своите учители по природни науки, езици и инфор-
мационни технологии, които през тази учебна година се 
включиха чрез интердисциплинарни уроци в първата 
професионално учебна общност, заминаха на екскурзия с 
учебна цел. В автобуса пътуващите бяха разделени на групи 
и получиха своите задачи на изследователи на екосистеми. 
Първа спирка беше Ботаническата градина в София, където 
учениците видяха всички съществуващи растителни видове. 
По време на разходката в Национален парк „Витоша“ 
екскурзиантите наблюдаваха етажността в природната 
екосистема. Снимаха растения или животни и определяха 
тяхната принадлежност и мястото им в хранителната 
пирамида и верига. Отчитаха резултатите от човешката 
дейност в природата. На финала, като истински деца на 
своето време, отпочинаха чрез обиколка в МОЛ.

Така скандираха децата от третите класове 
на нашето училище в хижа „Горски кът“, 
Асеновград. От 23 до 26 май 2016 г. 
Третокласниците бяха на зелено училище 
сред природата на Родопи планина. 
Ръководени от млади аниматори, децата бяха 
разделени на два отбора - БЯЛ и ЧЕРВЕН, и 
участваха в игрите Кула до небето, 3G люлка, 
Фризби, Въздушен тролей, Кутията, Стената... 
Ръководители на групата бяха г-жа Л. 
Крушовска и г-н Ив. Иванов.

За да останат емоциите незабравими, всеки 
получи диск със снимки от веселието в 
планината. А отборът победител отнесе 
шампионската купа.

На тръгване всички бяха 
единодушни: 

ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ! ОТНОВО!

Международният ден за опазване на околната 
среда е поредният повод бончевци да се включат в 
инициативи за подкрепа на природата. В началото на 
юни деветокласниците рисуваха тениски в двора на 
училището, споделяйки своето мнение по световния 
проблем - унищожаване на околната среда, 
организирани от учителя по английски език Силвия 
Бобекова и подпомогнати от ОДК  Панагюрище. 

Малко преди края на годината, отново сред 
природата, в рамките на два учебни часа, учениците 
от ІХб клас преговориха забавно изученото по 
английски език от септември досега. Разделени на 
екипи, те решаваха различни задачи, следвайки 
указанията за пътешествие в родния град. Дума от 
правилно попълнена кръстословица беше ключът 
към следващата дестинация. Провокирани да 
анализират и синтезират информация, младежите 
използваха всякакви ресурси, за да опишат 
природата пред панагюрските музеи, да създадат 
списък с вечно зелени цветя в района, да решат 
правилно задачи на тема природолечение, пътуване, 
музика.

Братислава, Прага, Виена, Будапеща - перфектна 
майска дестинация за отличници. Многобройните 
публикации в мрежите с усмихнати лица на 
прегърнати младежи пред европейски паметници на 
културата говорят красноречиво за традиционната 
екскурзия на нашите дванадесетокласници. Замъкът 
„Братиславски храд“, Рингщрасе, Виенската опера, 
дворците „Хофбург“, „Шьонбрун“ и „Белведере“, 
увеселителният парк „Праера“, катедралата „Св. 
Стефан“, Пражки храд, Карловият мост, Вацлавският 
площад, Рибарските кули, Площадът на героите, 
катедралата „Матиаш“, разходка по Дунав - кой не иска 
да е на тяхно място?! 

Края на учебната година петокласници 
отбелязаха с двудневна екскурзия на 11 и 12 

юни. Първата им спирка бе Цари Мали град  
Българската Света гора, откъдето е минало шествието 
с мощите на Свети Иван Рилски. Кулминацията през 
първия екскурзионен ден бе посещението на Рилския 
манастир. И тук, в сърцето на Рила, където е живял 
великият отшелник и чудотворец, най-прославеният 
български светец и покровител на народа ни, 
момичетата и момчетата се докоснаха до чудото - 
усетиха и величието на природата, и необикновената 
сила на духа, съхранила ни като народ. Те си направиха 
дълга разходка в околностите на манастира, 
наслаждавайки се на прохладата, чистия въздух и 
разкоша на планината, на омагьосващата й красота. 
Вечерта пристигнаха в Благоевград и се настаниха в 

хотел „Ади”, където отпразнуваха успешното си 
завършване на 5 клас със специално организирана за 
тях дискотека. Танците се вихриха до полунощ, а рано на 
другата сутрин ги очакваше нова изненада -  
приключения в Аква парка на града. Тук, разбира се, 
емоциите достигнаха връхната си точка. По обед 
петокласниците разгледаха центъра на Благоевград и 
отпътуваха за Банско. Силно впечатление остави у тях 
посещението на къщата музей на Никола Вапцаров. В 
автобуса, по обратния път за Панагюрище, те научиха 
стихотворението му „Пролет” и с особено вдъхновение 
заедно го рецитираха. Последната спирка бе на Юндола, 
където всички купиха сладко от горски ягоди да занесат 
като подарък от пътуването си вкъщи. Направиха и 
няколко варианта на маршрути за екскурзия през новата 
учебна година. 

ПЕТОКЛАСНИЦИ В СЪРЦЕТО НА РИЛА ÌÈÑËßÒ ÇÀ ÏÐÈÐÎÄÀÒÀ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

ÑËÅÄ ÂÈÑÎÊÈÒÅ
ÒÎÊ×ÅÒÀ ÍÀ ÊÅÖÎÂÅ

ПАНАГЮРИЩЕ - ПАМПОРОВО И ОБРАТНО...
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ГОРСКИ�КЪТ!
ТУК�Е�ЯКО
ВСЕКИ�ПЪТ!
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