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Паисий Хилендарски, наричан още  Отец Паисий, 
e български народен будител, духовник и светия, автор на 
„История славянобългарска“.  Изразените в труда му идеи за 
национално възраждане и освобождение на българския народ 
карат много учени да го сочат за основоположник 
на Българското възраждане. Канонизиран е за светец 
от Българската православна църква през 1962 година, а паметта 
му се отбелязва на 19 юни.   
Роден е през 1722 година (казва се, че завършва „История сла-
вянобългарска“ 40-годишен) в Самоковската епархия със светс-
ко име Пенко или Петър.  
Има сведения и предания, които насочват и поставят родното 
място на Паисий в едно или друго населено място - Доспей, 
Рельово, Белово, Кралев дол, Банско.  
Баща му Михаил Хадживълчов бил заможен търговец от Банс-
ко, а по-малкият му полу-брат Вълчо Хадживълчов.  
Паисий Хилендарски не получава системно образование, но 
през 1745 г. се замонашва  в Хилендарския манастир, където 

брат му Лаврентий е игумен и където по-късно самият Паисий става йеромонах и проигумен.  
През 1758 г. пътува до Сремски Карловци като таксидиот, където се запознава с исторически 

съчинения и средновековни източници за българската история, които му послужват за написването 
на основния труд. „История славянобългарска“ е завършена през 1762 г. в Зографския манастир. При 
обиколките си из българските земи като таксидиот носи своя исторически труд, за да бъде преписван 
и разпространяван сред българите. Предполага се, че е починал през 1773 г. на път за Света гора в ма-
настир в селището Амбелино.  

 
СУ “Отец Паисий“ празнува своя патронен празник  

Според летописната книга училище на името на Отец Паисий в Самоков е открито официално 
на 9.11.1909 година. Построено е на общинско място със средства и дарения от бившия митрополит 
Доситей. То е в съседство с гимназията откъм южната страна. На един етаж е с 9 класни стаи, канце-
лария и физкултурен салон. Тук започват да учат една част от учениците на девическото училище 
(отделенията), а прогимназията на същото училище се пръска да учи в частни къщи и в училището 
към Митрополитската църква.  

В началото на 1944 година, поради военните събития (големите бомбардировки над София), 
училището е заето от евакуирали се софиянци и се водят занятия само по два дни в седмицата.  

От 1958 година училището е оформено като основно с прогимназиален курс.  
От 1963 година училището е административно присъединено към НОУ „Самоковска комуна”.  
От 1970/1971 година сградата е основно ремонтирана и предоставена на Спортното училище, 

което през 1984 г. се изнася в новата си сграда на улица „Булаир“ № 2, където е и до днес. През 1991 
г. СОУ  „Отец Паисий“ и Спортното училище са отделени едно от друго и поделят голямата модерна 
сграда.  От 1997 година до днес училището ни има традиция в изучаването на информатика и инфор-
мационни технологии.  

Учениците и учителите на СУ 
„Отец Паисий“ обраха овациите на публи-
ката в читалище паметник „Отец Паисий  
-  1859“. Голямото   тържество по повод 
300 години от рождението на Паисий Хи-
лендарски  повдигна патриотичния дух на 
публиката със словото на Отец Паисий, 
представено от дванадесетокласника 
Александър Малинов, с прекрасния реци-
тал от ученици в прогимназиалния етап. 
Гимназисти и малчугани от училището 
разиграха сценка за словото, което преди 
260 години подпали сърцата на българите. Второкласниците пък изправиха на крака публика-
та със своята песен.  

Неуморната работа на г-жа Емилия Михайлова, г-жа Ирина Копаранова, г-жа Силвия Нено-
ва и г-жа Спасимира Зърнева, като и всички други учители, помогнали за техническата част на 
тържеството, превърнаха патронния празник на училището в истински час по патриотично възпи-
тание и аплодисментите бяха за тях. 

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - ПЪРВИЯТ, КОЙТО ЗАПАЛИ СЪРЦАТА 
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Уважаеми гости,  
     директори, учители, дейци на образованието, 
скъпи ученици,  
  Отправям към Вас моя изпълнен с вълнение 
поздрав, по случай най–светлия празник за 
иновативно СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков  - 
нашият патронен празник. Чест и отговорност е да 
учиш и работиш в училище, което носи името на 
св. Паисий Хилендарски - пръв идеолог на 
Българското възраждане и народен будител. Днес 
историческата памет за Светогорския монах ни 
вдъхновява да бъдем съвременни творци, 
новатори  и будители. И тази година, заредени с 
тържественост и озарени от смислеността на 
вложения в дейностите ни дух и воля, почитаме 
патрона ни – Отец Паисий. Честваме нашият 
патрон, заредени от приповдигнатото настроение 
на отминаващия  празник на българската духовност 
и култура - 1 ноември, ден, който България 
празнува за стотен път от 1922 г., когато е взето 
решение офицално да се отбелязва Денят на 
народните будители. Будно стои и чувството на 
нашия училищен екип за достойни последователи 
на будителя, написал пръв история на българите. 
Днес препрочитаме мъдростта на създадените 
ръкописи, евангелиета и други ценни съкровища на 
миналото. Те ни мотивират да строим училище на 
бъдещето и да създаваме следа, ценностна система, 
с която бъдещите ученици и самоковци да се 
гордеят. Създаваме училището в което дигиталната 
трансформация, включващото обучение, позитивна 
класна стая и STEM средата са ежедневни 
преживявания.   

Имам честта и високата отговорност да 
поздравя всички Вас – дейците на образованието и 
културата, духовните водачи на младото 
поколение. Да поздравя Вас, мили ученици, които 
сте извор и мотивация да вървим с творчески 
устрем към иновации, личностно развитие, знания 
и успехи.  

Приветствам целия екип от учници, учители, 
родители, съмишленици, партньори и 
общественици и всички, които със своята 
всеотдайност и упоритост градят имиджа на СУ  

УЧИЛИЩЕТО НИ ПРАЗНУВА 

„Отец Паисий“ като едно от най – успешните и 
желани училища в града ни. Училище, което е 
учеща организация, училище за умения на 21 
век и за добродетели, в което има непрекъснат 
стремеж от всички заинтересовани страни за все 
по – високи образователни резултати и 
личностно развитие 

По думите на писателя Георги 
Господинов, „живеем във време с дефицит на 
смисъл“, в което „разговорът за будителите 
трябва да бъде ежедневен разговор“. Град 
Самоков може да се похвали и гордее с 
множество безкористни възрожденци будители 
– художници, учители, поети, пред чието дело 
се прекланяме, но името, което най – много ни 
вълнува днес, е Отец Паисий. Това е името, 
което топли с духовна светлина в сърцата ни, 
това е личността към която засвидетелстваме 
днес нашата почит. Ние, наследниците на 
Паисий, ще съхраним това наследство и ще го 
завещаем на  бъдещите поколения, претворено в 
множество успешни конкурсни творби, в 
интерсните страници на училищния вестик 
„Паисиевци“, в съдържателните банери и 
проекти в нашите „умни коридори“. Защото в 
нашето училище пишем историята на 
съвременното и добро образование, вдъхновени 
за добро и за благополучие.  Ще продължаваме 
да четем и да преписваме Паисиевото слово, ще 
създаваме още  книги, понесени на крилете на 
фантазията. Четящият човек е красивият човек, 
този, който уважава нашите векове култура. И 
всичко това става лесно и интерсно, когато 
всеки е подкрепен и спокоен да учи, работи и 
постига образователни цели и лични мечти.   

В днешния ден на равносметка, пред нас 
стои огромната отговорност да съчетаем 
традициите и новаторството в един общ 
стремеж към развитие.  В ден на официално 
честване на патронен празник, мислите ни 
неотклонно струят в една посока: жива ли е 
свързаността ни с великото въжделение на 
първоучителите и ще успеем ли да съхраним  и 
предадем искрата на познанието и духовната 
мъдрост, от която сме произтекли.  

Аз силно вярвам, че поставеното начало на на-
шето училище, създадено като Училище по ски 

през 1971 г.  е здраво, крепено от духа, паметта 
и отговорността на името си. През 2003 г. то 
започва своя самостоятелен път, като средно 
общообразователно, след разделянето му със 

Спортното училище. Днес всички ние вгражда-
ме в него частици от нас, от нашите креативни 
усилия и обич.  
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Успехите Ви, скъпи ученици и колеги, 
пламенната отдаденост, с която се хвърляте в 

многобройните начинания и преодоляването 
на непрекъснатите предизикателства, 
поставиха нашето училище в центъра на об-

щественото внимание.   

Това показва, че всички ние изгражда-
ме нов тип училищна култура, към която об-
ществото има заострена чувствителност и е 
желана за активните и търсещи ученици, 
родители и хора в града ни.  Задължени сме в 
името на нашия патрон възрожденският пла-
мък  да гори с все по – вдъхновен, 
интерактивен и позитивен пламък в класните 
ни стаи. Защото какво означава да пробудиш? 
- да покажеш, да запалиш, да изгориш и пак да 
се запалиш в името на бъдещето, в името на 
нашите ученици!   

Нека всяко наше начинание да е изпъл-
нено с онзи пълноценен смисъл, който влага-
ме в представата за съвременния български 
будител! Нека продължаваме, следвайки 
традициите, да развиваме училището ни с 
отговорност и новаторски устрем.   

 Благодаря на всички участници в 
образователните дейности, и специално на 
множеството професионални учебни общнос-
ти в СУ „Отец Паисий“, гр. Самоков за взаим-
ните усилия да бъдем активна и водеща част в 
партньорската мрежа на „Училища за при-
мер“. За взаимните усилия да учим качествено 
и дисциплинирано и заедно с това да форми-
раме така необходимите за успешна  житейска 
реализация меки умения.  Благодаря, че заед-
но успяваме да общуваме на езика на доброде-
телите и както завещава нашия патрон да бъ-
дем с будни умове и сърца отворени за доб-
ротворство. Поздрав и за щедростта Ви, мили 
учители!  За безупречното образование, 
възпитание и социализация, с които възнаг-
раждавате нашите ученици!  

С удоволствие засвидетелствм призна-
телност и уважение към всички „паисиевци“, 
които правят училището ни жив организъм и 
чрез идеи, знание и активности, държат будно 
чувството за национална гордост, културна 
идентичност и християнска принадлежност.   
Уважаеми ученици, с Вас споделям думите на 
великия индийски философ и мислител Тагор, 
че “Духът на УЧЕНИКА се пали с духа на 
УЧИТЕЛЯ , тъй както огънят се пали само 
с огън“. И никога не се съмнявайте, че в род-
ното училище, от Вашите учители, ще полу-
чите най - добрите уроци на знанието и живо-
та! Съумейте да ги запомните и да ги предаде-
те на тези след Вас! За да пребъде нашето СУ 
„Отец Паисий“!    

   

  Бъдете здрави, вдъхновявайте се взаимно и 
постигайте целите и визията към която се стре-
мите.  

С пожелания за много доброта в живота 
ни, Ви отправям посланието да останем верни на 
възрожденския дух на нашия патрон и да напи-
шете Вашите истории за класовете си, за учили-
щето ни, за града ни, за България.  

 
 
 

ЧЕСТИТ ПАТРОНЕН 
ПРАЗНИК!  

  
 ЛИЛЯНА МИНКОВА -  
Директор на СУ „Отец Паисий“ гр. 

Самоков     

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС  
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 Талантливият Георги Чалъков 
спечели второ място в Национален 
конкурс, посветен на 300 години от 
рождението на св. Паисий Хилен-
дарски, 260 години от написването 
на ,,История славянобългарска“ и 
60 години от канонизацията на Па-
исий за светец. Ученикът участва с 
рисунка на Отец Паисий и сподели, 
че го е нарисувал, тъй като нашето 
училище носи неговото име. Рису-
ването за Георги е хоби и той твър-
ди, че няма да се откаже и ще про-
дължава да се развива.   
 Георги Чалъков бе награден 
от министъра на образованието и 
науката г-н Сашо Пенов и начални-
ка на РУО София-град— д-р Ваня 
Кастрева. Младият артист коменти-
ра, че се гордее със себе си и това, 
което е постигнал. В момента него-
вото произведение се намира в ор-
ганизаторите на конкурса.   
 Ученикът най-много обича да 
твори портрети и да участва в кон-
курси, като например този на Наци-
онален парк Рила. С нетърпение 
очакваме резултатите и благодарим 
на Георги. Пожелаваме му успех с 
бъдещи начинания.  

ПОЗДРАВИТЕЛНИ  

АДРЕСИ ПО ПОВОД  

ПРАЗНИКА НА  

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

ТАЛАНТ 

ПЕТОКЛАСНИКЪТ ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ С 

НАГРАДА ЗА ПОРТРЕТ НА ПАИСИЙ ХИ-

ЛЕНДАРСКИ  

Виктория Гърлянова 
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ще има за тях?  
Но имах деца, които винаги ще помня. Имах две 
момичета на име Силвия Попова— страхотни 
математици. Имах един Иво Адиков, който много 
обичаше природата. Но наистина учениците са 
много. Помня децата с наградите, с грамотите и 
най-вече с белите. Те са част от израстването на 
всяко дете.  
 
Даная: Миналата година бяхте наградена с 
престижна награда. Как се почувствахте?  
  
Добре се почувствах за спечелената награ-
да ,,Неофит Рилски’’, тя беше на Министерството 
на образованието за цялостна учителска дейност. 
Като цяло в последните години имам много 
награди, но те не са най-важното. По-важни са 
резултатите на децата и наградите, които пе-
челят те. Но най-щастлива се чувствам когато 
вляза в класната стая и видя вперените детски 
погледи, които са готови за следващото предиз-
викателство пред тях.  
  
Даная: Поздравяват ли Ви ученици по улица-
та? Това най-хубавите поздрави ли са?  
  
Хубаво е, но често не мога да ги разпозная, в съз-
нанието ми е останал детският им образ, но наис-
тина, когато видя мъж, вече с прошарена коса, да 
ме поздравя с топла усмивка, всичко в мен се 
сгрява. В последните години ми се случва мои 
ученици да довеждат децата си при мен и настина 
чувството е много приятно, особено когато видя 
родителите им вече пораснали.   
 
Даная: Какво стимулира младите учители?  
  
Не бих могла да кажа точно. Хората са различни, 
всеки човек го стимулира различно нещо. Може 
би младите учители ги стимулират предизвика-
телствата, които вървят заедно с тази професия. 
Мен лично ме стимулират резултатите на уче-

ниците, които виждам след положения труд.  
 
Любов: Защо родителите да изберат нашето 
училище за записване на децата си в първи 
клас?  
Много е хубаво, че учителите от начален етап 
имат подкрепа от ръководството. Ръководство-
то непрекъснато се интересува от всичко, което 
се случва в началния етап. Подкрепата е сериоз-
на. Подкрепата на учителите също е сериозна. 
Тук има страхотен екип, който работи зад-
ружно и покрепящо.  
 
 
 

Даная Стамболийска и Любов Кирова  
  
 Началният учител е най-дълго помнената 
личност в нашия живот. До края на живота си 
помним първото чинче, първата буква и поучени-
ята на първия ни учител. Може би магията на 
началния учител е в неговата усмивка, благост, 
грижовност.  
 Антоанета Механджийска е от точно тези 
усмихнати и незабравими първи учители, които 
чрез подкрепящата си любов запалват сърцата и 
умовете на най-малките в нашето училище. Тази 
година под нейно ръководство ще завърши един 
прекрасен четвърти клас— учениците са носите-
ли на много медали от състезания и има много 
изявени деца, които с гордост ще си спомнят за 
своята първа учителка.  

В ГЛАВНАТА РОЛЯ 

Любов: От колко години сте учител?  
Ами от почти четири десетилетия. От 36 години. 
Имам дългогодишен стаж в началната училищна 
степен. Започнах през далечната 1986 година. Бях 
млада учителка готова да опозная детския свят, да 
работя с деца. Завърших Софийския университет-
начална училищна педагогика.   
   
Даная: Колко випуска сте изучили?  
 За 36 години стаж съм изучила доста випуски. В 
началото началната училищна степен беше по 3 
години, след това стана по 4, както е и сега, но ви-
пуските, които съм изучила са около 9-10.  

 
Любов: Кои ваши ученици никога няма да заб-
равите?  
Всеки един ученик остава с нещо в сърцето ми. 
Надявам се, че и аз давам частица от себе си на 
всеки и наистина ми е трудно, когато се разделям с 
випуските. Дори и сега ми трепери гласа, защото 
идват малките- първи клас, радвам им се, но ми-
сълта ми е при големите ученици- Къде са? Как ще 
се справят в 5-ти клас? Какви предизвикателства  

АНТОАНЕТА МЕХАНДЖИЙСКА - НАЙ–ЩАСТЛИВА                         

СЕ ЧУВСТВАМ В КЛАСНАТА СТАЯ 
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УЧИЛИЩЕТО 

УЧИЛИЩЕ В РЕМОНТ 
Биляна Тодорова  
 

Цялостна топлоизолация по про-
ект за енергийна ефективност се извърш-
ва в училище. Фирмата изпълнител е 
„КЛ Билд”, съобщи Веселка Тодорова - 
главен инспектор на „Връзки с обществе-
ността” в Община Самоков. Проектът, по 
който ще се санира, е „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност“, с из-
пълнителна фирма „КЛ Билд”. Тази фир-
ма ще санира двете сгради - на СУ „Отец 
Паисий” и спортното училище „Никола Велчев”, тъй като са спечелили процедурата по възлагане на об-
ществена поръчка.  Проектът е финансиран от Национален доверителен екофонд на стойност около 2 ми-
лиона лв. Община Самоков участва със съфинансиране от 15% или 339 хиляди лв. Предвижда се цялост-
но поставяне на топлоизолация на фасадите. Извършва се топлоизолация на покривите и подмяна на ке-

ремидите. Ще бъдат подновени осветителните 
тела и електрическата инсталация.   
 Предвиденият ремонт трябва да завърши 
през пролетта, тъй като срокът за изпълнение 
е 210 дни, става ясно от информационната та-
бела, поставена на входа на училището.   
 Камъкът от училищната фасада бе пре-
махнат поради поставените цели за постигане 
на по-висок клас енергийна ефективност, съ-
общи още Веселка Тодорова. Той не е част от 
зида, а има само декоративни свойства. Пора-
ди това поставянето на топлоизолация върху 

камъка е невъзможна, а ако бъде поставена, няма да се постигне необходимото ниво енергийна ефектив-
ност и няма да се одобри работата на изпълнителя и съответно няма да се утвърдят разходите, направени 
за строителството.  

ДИГИТАЛНИ ГРАЖДАНИ 

 
 Паспорти за "дигитални граждани" 
получиха учениците от VI и VII  клас. 
От миналата година те, заедно със свои-
те ръководители, работят по проект 
DIG4FUTURE - "Дигитални компетен-
ции, включване и растеж за бъдещите 
поколения" В специалните си паспорти 
учениците ще могат да отразя-
ват  всички ключови елементи от натру-
паните знания. Директорът на училище-
то -  г-жа Л. Минкова раздаде освен пас-
порта сертификати за завършен първи 
курс на обучение и подарък – книга. Из-
пълнението на проекта продължава до 
края на тази учебна година. 
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РАЛИЦА КАШИНОВА—следвайте мечтите си 
 

 Много енергична и усмихната Ралица Кашинова идва да се срещне с нас във физкултур-
ния салон на училището. Каним я, защото с участието си в предаването „Игри на волята“ по 
Нова телевизия завладя сърцата ни. Много издръжлива, много усмихната, много позитивна 
тя показа каква трябва да бъде истинската участничка в предаване за издръжливост. От    
екрана знаем, че се раздава на арената, но това прави и в спортната зала.  
 Тя е възпитаник на нашето училище. Завършила е 12. клас в класа на г-жа Емилия    
Бонева – преподавател по биология. Ние питаме :  

Анита: Каква беше като ученичка?  
 
Госпожите, които са ми преподавали 

могат да кажат. Бях много ученолюбива. 
Много обичах математиката и биологията. 
Физическото няма да го коментирам- то ми 
беше най-любимото.   

Много съм спортувала. Ходех на ба-
лет и модерни танци. Паралелно с това съм 
тренирала волейбол, биатлон, баскетбол, на 
борба съм ходила. Всички възможни спор-
тове. На групови занимания и фитнес по- 
късно започнах да ходя. Съчетавах тренировките и ученето. Бях супер упорита. От седми клас бях 
решила, че ще стана журналист и ходех на уроци. Паралелно с това не оставях и тренировките. Не 
съм имала момент, в който да седя вкъщи и да няма какво да правя. Постоянно ходех пеша до учи-
лище, до залата, до центъра. Бях много активна и такава си останах. В момента живея по същия на-

чин. Постоянно съм в движение 
и правя много нови неща. И като 
цяло да се развивам. За мен това 
винаги е било много важно. 
Мечтаех да стана журналист, ра-
ботих като такава, но осъзнах, че 
това не е моето. Така че пое-
майте смело предизвикателст-
вата, следвайте мечтите си, за-
щото, ако не ги следвате, няма 
да разберете дали това е ваши-
ят път или не е.  Пък след това, 
когато реших, че няма повече да 

се занимавам с телевизия, започнах да се занимавам усилено със спорт и прецених, че съм по- по-
лезна на хората, с които работя в залата, отколкото на друго място.   
 

НАШИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ 
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Ивайла: Как реши да се занимаваш с културизъм и от колко време се занимаваш с този спорт?   
  Моята категория е бикини фитнес. Един треньор ми предложи да се състезавам, защото изглеждам 
много добре и имам ген. Съгласих се на майтап и вече, като един път излязох на сцената, осъзнах, че 
това е моето място. Много заобичах сцената и състезанията. Имала съм много състезания и преди по 
много спортове, които съм тренирала, но тази тръпка, която я има сега в състезанието, не я е имало 
преди.   
Ивона: Доволна ли си от представянето ти в „Игри на волята“?   
Ралица: Вие какво ще кажете?   
Всички: Да!   
Виктория: Как с тази крехка фигура успяхте да носите 120-килограмови тежести?   
Ралица: Всичко започна първия път като бяхме на сандъка, който носихме с Лефтеров около кол. То-
зи сандък тежеше адски много. Играта беше сигурно около 3 часа като по един час сме въртели този 
сандък двамата. Беше ужасно тежко и от тогава аз започнах да нося заедно с момчетата. Често няма-
ше кой друг да носи тежести. Мисля, че се представям добре до момента. Надявам се и вие да се мо-
тивирате и на вас да ви е интересно. Стремя се да показвам, че абсолютно всеки един човек може да 
успее. С каквото и да се занимава, когато пожелае, може да се запише и да успее, стига да иска наис-
тина да е там!   

Ивайла: Какво спечели освен мястото си след „Игри на волята”?   
  Спечелих много близки приятели. Михаела ми е много близка приятелка в момента, както и другите. 
С почти всички съм в много добри отношения. Надявам се, че всички мислим за игрите като на една 
игра, там може да се караме, някой може да каже нещо лошо за някой друг, но извън нея всички сме 
приятели. Също научих за себе си много неща. Научих, че мога много повече от колкото съм си мис-
лила и в някои игри надхвърлих себе си. За мен „Игри на волята” беше голямо предизвикателство, 
изолацията от твоите приятели и роднини за мен беше много трудна, защото съм си много близка с 
моето семейство и приятели. Всички сме свикнали да се срещаме с близките си или да им се обажда-
ме, а там ти взимат телефона и  не можеш да им се обадиш, но се свиква и честно казано, си починах 
от социалните мрежи и забързаното ежедневие.   
Диана: Каква беше стратегията ти в „Игрите“?  
Като цяло аз влязох със стратегията, че силовата част е моята и реших да заложа повече на качествата 
на арената. Както виждате самите коалиции и стратегии извън арената не бяха моите.  
Диана: Какво те кара да продължаваш  напред?  
Аз много се мотивирам дори и от хора като вас, защото виждам, че мога да съм полезна на хората 

по някакъв начин. А и все пак моята работа е такава, че отивам в залата и при мен идват жени, които 

са били до 5, 6 часá на работа. Те са изморени и отегчени от работния ден и след като дойдат при мен 

се разтоварват и си тръгват супер щастливи. Точно това ми дава много енергия.  

 

По статията работиха Анита Ангелова, Виктория Джамбазова, Диана Глухарска,                

Ивайла Андреева, Ивона Пещерска.  
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Мнението на дванадесетокласниците  
 
Силвия: Важно е да учиш, за да придобиеш 
някаква обща култура и да се вписваш в об-
ществото. 
Борислава: Трябва да учим, за да се разви-
ваме и да постигаме целите, които имаме. 
Когато знаем повече неща няма да се изла-
гаме пред другите.  
Весела: Да важно е да се учи, но по-голям 
учител от живота няма.  
Георги: Според мен трябва да учим само и 
единствено за наше удоволствие, защото, 
когато сме по-умни сме по-щастливи.  

   

   Диана Глухарска 

НИЕ ПИТАМЕ : ЗАЩО ТРЯБВА ДА УЧИМ? 

Редакционна колегия: група „Журналистика“ - Биляна Тодорова, Виктория Гърлянова, Даная Стамболийска, Кирил 
Стрински, Любов Кирова,  Радина Попова,  Стивън Субев . 
Малки репортери: Анита Ангелова, Виктория Джамбазова, Диана Глухарска,  Ивайла Андреева, Ивона Пещерска, 
Над дизайна се трудиха: Стивън Субев и Кирил Стрински; Помощник: Веселка Терезова.                                                    

За да отразим новото при вас ни потърсете на email:az.vterezova@gmail.com 

Мнението на първокласниците 
 
Еми: За да сме умни. 
Криси: За да смятаме и да четем. Важ-
но е, защото като станем големи, трябва 
да можем да пишем.  
Оги: Трябва да учим, за да знаем нови 
неща и за да станем по- умни.  Трябва 
смело да учим, да знаем всичко и да пи-
шем много.  
Божидара: Трябва да учим всичко, за-
щото после няма да знаем каквото ни 
трябва.  
Божидар: Защото да пораснем!  
Виктория: Трябва да учим, че да сме 
много умни и като станем дванадесети 
клас да ни е лесно. Да слушаме двете 
прекрасни госпожи - г - жа Кацарова и г 
- жа Ковачева!  
Алекс: Трябва да учим, за да можем, 
като пораснем, да си намерим хубава 
работа. 
Габи: Трябва да учим, за да станем ум-
ни и да можем да четем и смятаме, за да 
пораснем големи.  

Радина Попова 

БЛИЦ 

KEEP YOURSELF POSITIVE 


