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Празникът
на
СОУ
„Христо
Ясенов“
наближава и идва време
за
равносметка.
Традициите тук рядко се
нарушават – ще има и
вестник, а в него – отчет,
колегите ще се постараят
да е пълен. Ще прочетем
за
постиженията
и
успехите
на
нашите
ученици и учители, за проблемите и тяхното
разрешаване, ще видим и най-доброто от
ученическото творчество.
През годините СОУ „Христо Ясенов“ се утвърди
като едно от най-престижните в Софийска област.
То е и най-голямото по брой на учениците, по площ
и по разнообразие на формите на обучение,
интереси и възраст на учениците. Именно тук те
разгръщат необятната книга на знанието и
откриват истината с всичките й хубави и лоши
страни, а с успехите си и постиженията си
защитават авторитета и името на училището и
града. За тях се грижат учители и възпитатели с
висока
квалификация
и
опит,
с
хъс,
професионализъм и отговорност при подготовката

на младите хора и желание да се доказват и
постигат високи резултати.
Най-същественото за изминалия период:
Саниране на цялата училищна сграда, цялостна
подмяна на покрива, подмяна на 151 радиатора и
на 2 парни котела към проект по „Общинска
програма за енергийна ефективност“ на Община
Етрополе.
Поставяне на ламиниран паркет в 16 класни стаи
и смяна на всички мебели в две от тях. Предстои
смяната на мебелите в останалите 14 стаи.
Проектът е „Подобряване качеството на обучение в
средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес“.
Пълно обновяване на четирите компютърни
кабинета с 40 терминални станции – съвременно
решение за оборудване на училищните кабинети
по Национална програма „Информационни и
комуникационни
технологии
в
училище“.Обзавеждане на компютърни кабинети.
Създаване и обзавеждане на кабинет за
ресурсно подпомагане по Проект „Включващо
обучение“ за работа с деца със специални
образователни потребности.
Окончателно ремонтиране на плувния басейн на
училището и пускането му в експлоатация по
проект „Оптимизация на
училищата
мрежа“
в
Община Етрополе.
Тук е мястото да изкажа
най-искрената
си
благодарност на Община
Етрополе
и
нейното
ръководство за помощта и
подкрепата,
която
ни
оказват и ни помагат
училището наистина да
стане уютно и приятно
място за работа и учене.

Я

При създадените условия и резултатите от
учебно- възпитателната работа са съизмерими. На
зрелостните изпити 2012 година средният успех по
БЕЛ е с няколко десети над средния за страната, а
тези по математика и биология са едни от найвисоките на национално ниво. Учениците ни
печелят национални конкурси и състезания,
традиционно добре се представят на общински,
областни и национални олимпиади, стоплят
сърцата на млади и стари по местните и чужди
сцени. Освен за подобряване на материалнотехническата база работим и по проекти за
допълнителни занимания с напреднали и
изоставащи ученици, развива се изключително
интересна и разнообразна извънкласна дейност,
ученици и учители пътуват в чужбина, срещат се
със свои връстници за обмен на опит и знания.
Приоритетите
на
ръководството
и
педагогическия колектив са в областта на
чуждоезиковото
обучение
увеличихме
възможностите за избор на език и добавихме
испански
език,
информационните
и
комуникационните технологии, изобразителното
изкуство, религия, хореография, музика и разбира
се спорт – футбол и волейбол.
Честит празник, скъпи ученици! Пожелавам ви
много мечти и сили за работа, за да ги сбъднете и
да се реализирате успешно в живота.
Честит празник, уважаеми колеги! С найискрени чувства и признателност за труда и делата,
за годините, отдадени и посветени на учениците и
децата, Ви пожелавам най-вече здраве, творчески
сили, много радостни и удовлетворяващи мигове в
съвместната ни работа!
Дано се сбъднат очакванията ви – лични и
професионални!
Честит празник на всички, които по някакъв
начин са свързани с нашето училище и носят в
душите си Ясеновски плам!
Светла Вълова, директор

                            
На Христо Ясенов
Пак с детска радост ражда се зората
и плиска във очите светлина.
Оглежда се в брилянта на тревата.
Но теб те няма в утринта.
Пак вечерите призрачни се спускат,
студено свети бледата луна.
Мечтите, спомените пак препускат.
Но теб те няма вечерта.
Върбата пак коси разпуска тъжно,
ала реката все бяга от тях.
И слънцето светло пак ни е нужно,
но гръмотевици светят от страх.
Балканът реди песента оцеляла
пак по земята на наште мечти.
И твойта лира не е изгоряла
във пожара на сетните дни.
И вървим ний, и крепнем, вървим
между омразата и любовта,
понесли твоя плам неповторим,
по-силен от невярната съдба.
Шуми водопада ни, както преди,
зеленеят поля и балкани
в земята заветна на наште деди.
И теб те има – в песента ни!
Евгения Христова,
възпитаник на Етрополската гимназия

Среща с Ясенов
Родната къща... Тя цял живот вълнува поета. „При една от последните ми срещи
с Христо – пише в спомените си братът Атанас Туджаров – аз го чаках сам в
квартирата му. Прелиствах една папка с негови стихове. Между тях имаше и
такива за Етрополе, за старата ни къща с тежката дъбова врата. След арестуването
му всичко това беше унищожено.“ Натъжени, че родният дом на Христо Ясенов
не е запазен, гостите на нашето китно градче, сгушено в пазвите на Балкана,
нетърпеливо се отправят към Историческия музей, за да се докоснат до света на
поета. Спират се пред бюрото с червено сукно и плетения стол и нещо трепва в
душите им: „Той е писал тук!“ Ето мастилницата и перодръжката му,
свещниците... Пръстите плахо тръгват по облегалката на стола и смутено се
отдръпват. Погледът спира на разтворената стихосбирка „Рицарски замък“:
В тоя път загадъчно-безкраен,
път отвеян с болката на есен,
всяка скръб и всеки вопъл таен
аз превърнах в музика и песен.
Ето фронтовата пелерина на Христо Ясенов, отличия, получени за храброст,
издания на неговото творчество... Протестът с четиристотин подписа на
етрополци по повод незаконното интерниране на поета. Посетителят спира
пред следващата витрина: снимка на Ясенов преди войните (пред дувара на
бащиния дом), семейството му (бащата Христо, мащехата Рада, братята Иван
и Атанас, сестрата Даша), активът на етрополската партийна организация от
1919 до 1923г. (до Хр. Ясенов са другарите му Недялко Попов, Борис
Атанасов, Александър Атанасов, Йордан Кесяков, Урумов). В музея се
съхранява голям албум със снимки на семейство Туджарови, подарен от
Атанас Туджаров, който е бил много добър фотограф – виждаме семейството
в домашна обстановка или сред природата.
(Прорължава на 4 стр.)

Габриела Йорданова,
възпитаник на гимназията

Хроника на една година
(Из летописната книга...)

Март 2012
в
 Ученици от XI
клас с преподавател Росица Василева
изготвят проект под наслов „Етрополе – люлка на творци“.
 Награда за високи спортни постижения от Българската
асоциация спорт за учащи връчва на училището министърът на
физическото възпитание и спорта Свилен Нейков.
 Партонният празник:
- Вълнуваща среща-разговор с близките на Петър Димитров
(Петьо Попа) – дългогодишен учител по физика и астрономия в
гимназията.
- Ден на самоуправлението – Ясеновци поемат ръководството
на училището и общината, една вече традиционна инициатива.
- Театрална постановка „Римска баня“ – режисьорпостановчик В. Вълов с участието на ученици от гимназиален
етап.
- Ясеновско утро – поредното успешно предизвикателство
пред въображението и таланта на младите Ясеновци и техните
ръководители.
 Кампания „Да изчистим България за един ден” гостува в СОУ
„Христо Ясенов“.
 Участие в областни и национални кръгове на олимпиади.
 Ясеновци на състезание по правопис на английски език –
Spelling bee’2012.
Април 2012
 Отлично представяне в общински скитурнир „Етрополе,
2012”.
 „Подарете на детето си празник – подарете му книга“ –
Ясеновци се включват в инициативата, посветена на
Международния ден на книгата.
 Нова книжка „Омайничета – 6“ на младите таланти от
литературния кръжок „Христо Ясенов“ с ръководител Евгения
Христова.
 Ученици от ІІІ и ІV клас участват в конкурс за приказка под
наслов: “Имало едно време…”.
 Отлично представяне на нашите възпитаници в ученически
спортни игри по волейбол и футбол.
 „Нашето зелено утре“ – ученици от Х а клас се включват в
инициативата на Елаците-Мед и Геотехмин ЕООД за
залесяване на опожарени площи.
 Полезен опит и вълнуващо преживяване за преподавателя
по английски език Христина Калайджиева по време на
Квалификационен курс в Академия Англоланг, финансиран от
Програма „Учене през целия живот”, секторна програма
„Коменски”.
 „Земетресение и пожар“ в гимназията – тренировъчно
занятие.
 22 април – Световният ден на Земята се отбелязва с редица
инициативи на учениците от VІ до ХІІ клас. Прожектиран е и
филмът „Ето какъв ще бъде светът през 2070 г.“
 По проект „Ромите – дивото цвете на Европа“ се провежда
своеобразен празник с участието на групите по проекта, с
който се отбелязва Международният ден на ромите.
 „И нека бъде чистота!“ – кампания за почистване на
крайградския парк.
 Традиционно участие и достойно представяне във
Великденското математическо състезание.
 Отново призьори в областния етап на състезание за „Защита
при бедствия, аварии и извънредни ситуации-2012”.
 Преподавателите по английски език Румяна Вутова, Марина
Кацарова и Венцислав Вълов участват в семинар за
съпоставяне на традиционни с
модерни начини на
преподаване и учене на световно известния автор и методист
Джеръми Хармър.
Май 2012
 Третокласници с кл. р-л Марияна Иванова се обучават в
техниката на етрополските плескани яйца.
 „На пътешествие в Южна Америка“ – един забавен и
вълнуващ час по география в 6-те класове с преподавател
Леонора Микова.
 „Другата България“ и Георги Тошев на гости в СОУ „Христо
Ясенов“. Идеята и сценарият са на Кристиян Григоров – Крис.
 Призови места за Ясеновци във волейболен турнир на
Аурубис България АД.
 СОУ „Христо Ясенов“ активно и отговорно се включва в
инициативата „ Да изчистим България за един ден“.
 Зелено училище за учениците от ІІІв клас.
 Ден на отворените врати – нова инициатива в СОУ „Христо
Ясенов“, която дава възможност на родители и граждани на
Етрополе да се запознаят със съвременни нетрадиционни
форми на работа в училище.
 По случай „Европейския ден на солидарността между
поколенията“ в училището е организирана необичайна среща
между тийнейджъри и техните баби и дядовци, в която
учениците от ІХ б и ІХ в клас показват на възрастните хора как
могат да използват интернет.
 „Вашето зраве е във вашите ръце“ – Ясеновци се включват в
кампанията, по повод Международния ден за съпричастност
със засегнатите от СПИН.
Продължава на 3 стр.

Цвета

Николай

Габриела

Олимпиади 2012
Славчо

Марияна

 Национален кръг на олимпиадата по химия – Цвета
Пенчева (7б).
 Областен кръг на олимпиадата по БЕЛ – Анна Янева (5а),
Владимира Стоева и Стела Китова (7б).
 Областен кръг на олимпиадата по английски език –
Михаил Мишев (10б) и Габриела Христова (11в).
 Областен кръг на олимпиадата по философия – Петя
Петрова (12в).
 Областен кръг на олимпиадата по география – Николай
Вичев и Николай Атанасов (9в), Анна Янева и Йоана
Маринова (5а).
 Областен кръг на олимпиадата по биология – Николай
Вичев (9в).
 Областен кръг на олимпиадата по физика и астрономия –
Петя Бранкова (11в), Марияна Желева (11б), Грета Вутева,
Десислава Начева и Мария Иванова (9б).
 Областен кръг на олимпиадата по химия – Владимира
Стоева, Венцислав Иванов, Стела Китова (7б).
 Областен кръг на олимпиадата по гражданско
образование – Мариян Дочев (11в).

Михаил

Константин

Петя

Мариян

Анна

Стела

Последователи на Паисий

С математиката сме на ТИ

Владимира

Състезания 2012
 Национален етап на многоезично
състезание, 2012 – Константин Попов
и Славчо Паничаров (11б).
 Национално
състезание
за
ключови
компетентности
по
природни науки – Цветин Атанасов
(7б).
 Национално състезание по БЕЛ
„Любословие“ - Владимира Стоева и
Стела Китова (7б).
 Областен кръг на интердисциплинарно състезание „Знам и мога” –
Надя Мишева и Васил Ценков (4).
 Състезания,
организирани
от
Сдружение на българските начални
учители - Александър Стаменов,
Веселка Георгиева, Мартина Дакова,
Стилияна Генчева (1г), Катерина
Димитрова (2в), Надя Мишева (3а).
 Великденско
математическо
състезание – Веселка Георгиева (1),
Михаела Железарова и Едуардо
Флоров (2), Мария Христова (4),
Камелия Мишева и Ирина Христова
(5), Виктория Мишева, Йордан Илиев
и Пламен Пушкаров (10).
 Коледно математическо състезание – Цветина Томова, Стилиян Тачев
и Мария Василева (1), Илияна
Христова и Виктория Василева (2),
Борис Миладинов и Радина Дакова
(3), Йоана Иванова и Камелия
Мишева (6), Мартин Андреев (8),
Пламен Пушкаров и Михаил Мишев
(11).

Състезания 2012
 ІІ място в областния етап на Националното
състезание „Защита при бедствия и аварии” –
Цветелина Христова и Мартин Олегов (7а),
Владимира Стоева и Венцислав Иванов (7б).
 Злато на форма и бронз на спаринг за Елена
Илиева (7б) на Държавното първенство по
таекуон-до /версия ITF.
 Волейбол – зони: ІІ място – момичета (5-7) и
девойки (11-12).
 Волейбол–финали: ІV място–юноши (11-12).
 Волейбол – златни медали и купи от
турнир на Аурубис България за момичета (5-7)
и юноши (9-12).
 Футбол – финали: ІIІ място (5-7).
 Мариан Наплатанов (8б) – отличен като найдобър млад футболист за 2012 от Асоциацията
на българските футболисти.
 Общински ски турнир, Етрополе 2012 – І
място за юношите (9-12).

Мариян Наплатанов

Конкурси 2012

 Международен фолклорен фестивал в гр. Струмица, Македония – І награда
за Кристиян Григоров.
 Национален литературет конкурс „Читалищата – извор на мъдрост и духовна
светлина“ – 2012 – І място за Радостина Дончева (9в).
 Областен конкурс „Делото на Паисий – мост между две епохи“ – награда за
есе на Ирина Христова (6а).
Радостина
 Национален конкурс „Родолюбие” под наслов: „Ние сме във времето и
времето е в нас . То нас обгръща и ние него.” – ІІІ място за Радослав Цветков с
есе.
 ІІ кръг от Четвъртия международен конкурс за детска рисунка, организиран
от Национално движение Русофили: ІІ място -Васил Ценков, ІІІ място - Наско
Иванов (4в).
 20 грамоти „На полза роду” за препис на Паисиевата „История
славянобългарска” получават ученици от 6 и 10 клас и техният ръководител
Силвия
Пeтя Георгиева.
 Общински конкурс за рисунка „135 години от освобождението на Етрополе“ –
І място за Христо Василев (8в), ІІ място за Василена Генчева
(5б). по гражданска защита
Отборът
 Общински коледен конкурс за творческа изява – за изработване на
картички: ІІ място за Наско Иванов (4в) и ІІІ място за Ивета Василева (6б); за
литературно творчество – колективна І награда за Силвия Василева, Леонора
Николова и Денислав Ганчев (6б)
 Литературно-музикален конкурс „Етрополска зима 2013” – Силвия Василева
(6б), Леонора Николова (6б), Ивета Василева (9в), Радостина Дончева (10в).
Ирина
 Конкурс „Стани сценарист в „Домашен арест“ – отличен и заснет е сценарият
б
на Мария Иванова (10 ).
 Николина Александрова –
Отличени учители
почетно
отличие
на
МОМН „Неофит Рилски”.
 Петя Георгиева и Емилия
Моновска – грамота от
РИО – София област.
 Марияна Спиридонова –
„Учител на годината“ в
община Етрополе.
 Йорданка
Благова
и
Наталия Дочева– грамоти
от НК „Родолюбие”, 2012
за учителски разработки и
консултантска
дейност.
Петя
Цекова
–
за
разработка.
 Татяна
Кабакчиева,
Дамяна Петрова, Веска
Йорданова и Марияна
Енчева – почетни грамоти
от кмета на Община
Етрополе по случай 1
ноември – Деня на
народните будители.
 Румяна Вутова – І място на
„Етрополска литературномузикална зима 2013.

Хрониката продължава ...
Продължава от 2 стр.

 „Библиотеката – съвременната Аристотелова академия“ – един
в
нетрадиционен час по философия на ХІ клас с преподавател
Наталия Дочева.
 По повод Деня на славянската писменост и култура ученици от
VІ и Х клас преписват Паисиевата история. Идеята е на г-жа П.
Георгиева, учител по БЕЛ.
 24 май 2012 г. – още „един неразделен клас“ се прощава със
своето училище.
 Отличия за преподаватели от СОУ „Христо Ясенов“.
 Вредата от пасивното тютюнопушене - беседа и прожекция на
филм пред ученици от IV клас.
Юни 2012
 9 юни – Ясеновци отбелязват с различни инициативи Деня на
приятелството.
 „Живот без дрога“ – деветокласници с ръководител П. Цекова
участват в кампанията с интересни изяви.
 Бал с маски за учениците в ПИГ по повод приключването на
учебната година.
 На официално тържество в големия салон на читалището се
връчват дипломите на зрелостниците от община Етрополе.
б
в
 Ученици от Х и Х клас представят максимално близо до духа
на времето с костюм, прическа и грим изучаван литературен
герой.
 Частично оборудване на кабинет по химия по програма
„Партньорство“ към Корпус на мира с съдействието на Карина
Стрейндж.
Юли 2012
 Колективът на училището се разделя със своя последен
представител от Корпуса на мира – Карина Стрейндж.
 Годишен педагогически съвет и традиционна екскурзия до
Преслав, Шумен, Търговище и Русе.
 Лятна занималня за малчуганите от начален етап.
 Летен морски лагер за ученици от гимназията в гр. Китен.
 Ремонт на СОУ „Христо Ясенов“ по „Общинска програма за
енергийна ефективност“ на община Етрополе
 Марина Кацарова - учител по английски език от СОУ "Христо
Ясенов", завършва курс в Ирландия.
 Ясеновци участват в археологическо проучване в местността
„Свети Атанас” по проект „Традициите в крак с времето” на
Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Август 2012
 Успешно представяне на мажоретния състав на училището с
ръководител Ем. Моновска във ІІ Международен фестивал на
мажоретните състави – Охрид, Македония.
 Ясеновци с танцов ансамбъл „Балканска младост“ участват в
два международни фестивала – в гр. Енагьол, Турция и в
Козарска Думуа, Гърция. Печелят І награда в Закопане, Полша.
 Педагодическият съветник Петя Цекова на обучение за
личностно развитие и умения за заетост на ученици.
 Участие на Петя Георгиева, учител по БЕЛ, в научнопрактически форум "Иновации в обучението и познавателното
развитие" - Бургас.
 Учители от начален етап на обучение за използване на
образователния продукт Енвижън.
Септември 2012
 17 септември, християнският празник Вяра, Надежда и Любов,
дава старт на новата учебна година.
в
б
 Учениците от ХІ и VІІ клас провеждат съвместен урок,
посветен на Независимостта на България.
Октомври 2012
 Учениците от III б клас посещават дома за възрастни хора и ги
поздравяват с техния празник.
 Ученици от Х б клас със съдействие на педагогическия съветник
Петя Цекова отбелязват деня на музиката и поезията.
 Ден на усмивката в училището.
 Издателство „Фют“ гостува със свой подвижен щанд във
фоайето на начален етап.
 Ясеновци от клуб „Млад командос“ и клуб „Туризъм и
екология“ се включват в Първия национален туристически
ученически събор „Златна есен – 2012“, проведен в м.
Кокалското.
 Християнският празник Петковден е избран за отслужване на
водосвет и принасяне на курбан за здраве на учители, ученици,
служители.
 С представяне на художествено пано „Из ромския живот“ е
финализирана дейността по проекта „Ромите – дивото цвете на
природата“.
 Стартира проект „Час по добродетели” иницииран от
фондация „Благотворител“.
 „И нека музиката бъде с вас...“ - учениците от ІV и V клас се
включват в проекта на Хари и Максим Ешкенази „Фортисимо в
клас”.
 Педагогическият съветник П. Цекова на международна
конференция „Мотивация за развитие“.
 Работна среща на общинското ръководство с колектива на
гимназията във връзка с работата по съвместни проекти.
Продължава на 4 стр.

Хрониката продължава...
Продължава от 3 стр.

(Из летописната книга...)

 Ясеновци отбелязват рождения ден на интернет.
 Представители на общински организациии за
превенция с противообществените прояви провеждат
дискусия за агресията и човешките права с учениците от
ІХ в клас с кл. р-л П. Запрянова.
 Стартира работата по проект „Включващо обучение“.
 Хелоуин отбелязват учениците от V клас с ръководител
Ст. Станева.
Ноември 2012
 Успешно финализиране на проекта „Сподели своя опит,
предай
нататък
уеб-базирана
платформа
за
сътрудничество и обмен на творчески практики“ в
конкурса „Иновативни практики в управлението на
училището".
 Урок по родолюбие на г-жа Н. Дочева с ученици от
всички училища в общината в чест на 1 ноември, Деня на
народните будители.
 „Ден на отворените врати“ за родители на деца със СОП
(специални образователни потребност).
 Знания за Европа в час на класа за начален етап.
 Стартира обучение по проект „Система за кариерно
ориентиране в училищното образование“.
 Работен семинар-обучение за педагогическия колектив
на тема „Работа с училищна документация“ и „Ученическо
портфолио“.
 Четвъртокласниците
отбелязват
Деня
на
християнското семейство с конкурс за рисунка.
 135 години от Освобождението:
 Петокласниците показват завидни познания във
общинска викторина за Освобождението на Етрополе.
 Отлично представяне в общинска щафета по бягане.
 Участие в изложба с детски рисунки.
 Ясеновци издигат знамето на Република България с
уважение и почит към традициите.
 Учениците от VІІ а клас с кл. р-л П. Георгиева поставят
началото на „изграждането“ на исторически кораб
„Памет“.
 Втори
есенен
научно-образователен
форум
„Съвременни предизвикателства пред учителската
професия“, организиран от ДИУУ към СУ „Св. Климент
Охридски” - участие с доклади на Св. Вълова, Росица
Василева, П. Георгиева, П. Запрянова, Т. Кацарова.
 Посещение на министър-председателя Бойко Борисов
във връзка с обновяването на училищната сграда.
Премиерът сяда на ученически чин.
Декември 2012
 Ясеновци по традиция отбелязват Световния ден за
борба със СПИН.
 Г-жа
Милена
Дамянова,
зам.-министър
на
образованието, се среща с училищния колектив.
 Отлично представяне в Коледното математическо
състезание.
 Коледа в училище: Коледен спектакъл с ученици от 7 б
клас и екипи от клуб „Добродетели“; конкурс за коледна
украса на класната стая; художествено пано, нарисувано
от ученици в СИП изобразително изкуство; изработване на
уникални картички и участие в общински конкурс.
Януари 2013
 "Неувяхващата хубост на традициите" – урок по
родолюбие.
 С урок на тема: „Днес кажи „Благодаря!“ се отбелязва
Световния ден на думата „благодаря“.
 Отново на празника „Пеене на пръстените“.
 Участие на наши ученици в честването на 165годишнината от рождението на Хр. Ботев.
 Интересна среща за учениците от VІІІ б клас с
преподаване на испански език с г-н Грегори Ян Кларк –
инженер-химик в петролни рафинерии.
 Професионално ориентиране - среща на ученици от ІХ ХІ клас с г-н Цветан Дилов – ръководител на отдел
„Геотехнически“ на РК „Елаците Мед“.
 „Вируси и болести“ – нетрадиционно и интересно
разработване на темата от десетокласници в час по
биология с преподавател М. Спиридонова.
 Отличия за ученици и учители на Етрополска
литературно-музикална зима.
Февруари 2013
 Професионално ориентиране – посещение на Районен
съд – Етрополе.
 Еуфория и предпролетно настроение в Деня на
влюбените.
 Ясеновци отбелязват 140 години от обесването на В.
Левски.
 Традиционно участие в общински и областни кръгове
на олимпиади и състезания.
 С конкурс за есе са определени четирима участници от
СОУ "Хр. Ясенов" в Space Camp Turkey 2013. За трима
финансирането е осигурено от Кмета на Община Етрополе.
Март 2013
 Ясеновци в Оксер, Франция по международна програма
за обмен на ученици.

За малките Ясеновци с любов
В начален етап на СОУ „Христо Ясенов“ учат 255
ученици. С тях работят 26 начални учители. На
учениците е осигурено целодневно обучение чрез
участие на училището по Проект ,,Подобряване на
качеството на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес“.
Първокласниците, наред с родния език,
започват изучаването на чужд език (английски).
Дават се възможности за разнообразни сипове и
извъкласни дейности – хореография, религия,
музика, изобразително изкуство.
Всички ученици от първи до четвърти клас
получават безплатна закуска и обяд. Училището работи и по проект „Училищен плод“ , по който
децата получават два пъти седмично плодове и зеленчуци.
Подрастващите от началния етап участват с желание и ентусиазъм в състезания, конкурси,
олимпиади и печелят призови места и награди. Всяка година вземат участие в
състезанията по приложно колоездене и безопасност на движението.
Под вещото ръководство на своите учители се запознават с народните
традиции и обичаи и с впечатляващо въображение изготвят проекти,
мартеници, картички, боядисват се великденски яйца.
Всички се наслаждаваме на малките танцьори, на добрите актьори, певци,
музиканти, изявяващи се на сцената на читалището.
Да се множат успехите на нашите деца и на техните преподаватели!
Честит празник!
Николай Мацов, помощник-директор
                                      

Една „среща“ с Учителя Петър Димитров
Ученик
Написани са множество поеми
за патриот, борец и мъченик.
Но няма, няма ни една поема,
написана за някой ученик!
Макар че ученикът си е тема
и трудна тема с дълъг дневен ред.
Макар че ученикът е проблема,
достойна за перото на поет.
Ученици, тетрадки и моливи,
и формули, матури и режим.
А в него бий сърце човешко, живо,
без капка фалш и без сценичен грим.
Стои, стои изправен ученика,
пред майка, и учител, и баща...
Един го пъди – друг ще го навика
за разни „подозрителни“ неща.
Добре, ама нали и той се взира
в различни подозрителни неща,
които твърде често се намират
у майка, и учител, и баща....
Така че ученикът си е тема,
Голяма тема с дълъг дневен ред.
Така че ученикът си е тема,
голяма тема с дълъг дневен ред.
Така че ученикът е проблема
достойна за перото на поет!

Сигурна съм, че на срещата, посветена на учителя по
физика Петър Димитров, аз сякаш се запознах лице в
лице с този интересен човек – преподавател и творец. Да
почувствам неговата личност, да усетя неговия
неповторим начин на преподаване и творческа сила, ми
помогнаха неговите колеги, ученици, семейството му.
Всички разказваха с трепет и сълзи в очите за
съвместната си работа с него, за неукротимия му копнеж
да привлича младите хора към тайните на физиката.
Когато чух гласа му във филма, който видяхме, усетих
колко завладяваща е амбицията на този човек с
неизчерпаема енергия да приобщава към своите идеи,
към своите страсти. А най-силна е била страстта към
физиката, към просвещаването, към възпитанието в
добро на чуждите и на своите деца.
Човекът с акордеона – така го помнят – с широката
усмивка, жестикулиращ, увличащ, помитащ всички
апатични и безразлични към несправедливостта и
бездушието. Бунтар, поет, непокорен, завладяващ,
страстен – това са част от лицата на разноликата същност
на учителя Петър Димитров. Обичан от всички, можещ
всичко, душата на всяка компания – един човек, когото
няма как да не помним.
Стефани Стефанова, 11 Б

Петър Димитров

                                      

Среща с Ясенов
(Продължава от 1 стр.)

А от съхранените страници сякаш чуваме гласовете на най-близките му другари. Те разказват за
това, че върнал се в родния си град през 1918г., Ясенов е в центъра на обществената дейност
заедно с Александър Атанасов и Недялко Попов. Той е невероятен организатор, макар да не се
отличава с големи ораторски способности.
Впечатлени и развълнувани, посетителите излизат от музея, защото срещата с Ясенов е истинско
самооткритие за всеки, който чрез нея може да повярва в най-доброто у себе си. Човекът Ясенов
притежава прекрасна духовност, широко открита за диалог с новото време. А създаденото от него,
съотнесено към творчеството на съвременниците му в европейски и световен мащаб, е
равностойно на литературните образци на епохата.
Татяна Кацарова, учител по БЕЛ

Благодаря!
По случай завършването на 12 клас в СОУ
‘’Христо Ясенов” искаме да кажем последно
БЛАГОДАРЯ на целия учителски колектив и
ръководството за това, че ни възпитаха и ни
помогнаха
да
станем
образовани,
интелигентни и достойни личности, готови да
защитят името на СОУ “Христо Ясенов” и гр.
Етрополе.
Вярваме, че дълбоко в сърцата си ще
пазим спомена за красивите четири години,
прекарани тук. Години на щастливи и
незабравими моменти, години на трепетни
мигове, които ще останат завинаги с нас.
Идва моментът, в който ще се разделим с
всичко това, но, драги учители, помнете, че
Вие винаги ще
бъдете с нас,
където и да
сме.
Някъде
там, дълбоко в
нашето
съзнание, ще
бъдат вашите
светли думи,
съвети
и
напъствия!
Още веднъж
БЛАГОДАРИМ!
Мартин Гераков, 12 А

Колко бързо минава времето!

Финал… или начало!?

Сякаш вчера беше денят,
в който за първи път
прекрачихме прага на
класната
стая.
Бяхме
толкова малки и уплашени
от това, което ни предстои.
Посрещаха ни усмихнатите
учителки,
а
ние,
разплакани,
искахме
вкъщи, при играчките.
Училището обаче ни
научи да бъдем големи. В
него за първи път разбрахме какво е приятелство и
любов. То ни превърна в това, което сме днес – млади
хора, носещи отговорност за действията си, с ясна
представа за това, което искат от живота. Да, ние сме
точно такива. Благодарение на нашите учители –
хората, които ни научиха да бъдем амбициозни и да
вярваме във възможностите си.
Днес, когато знаем, че е време да се разделим с
училището, ние изпитваме нескрита тъга. Тъга по
отминалото детство и по хората, с които трябва да се
разделим, за да продължим по своя път. Но и радостта
е част от нашите емоции. Ние сме щастливи, че сме
научили най-важното в живота – да бъдем отговорни
хора.
Благодарим ти, училище, ти ни научи на толкова
много!
Памела Рендакова, 12 Б

Край или начало? Радост или тъга?
Едва ли има момент, в който да сме по-объркани
от момента на нашето завършване.
И ето ни на края на дванадесетгодишното ни
„пътешествие”,
изпълнени
със
знания,
положителни емоции и създали едни от найсилните приятелства. Въпреки че всеки е мечтал за
този ден, той ни носи редом с щастието и тъга. Тъга
по отминаващото, по детските ни безгрижни
години.
Носталгията е огромна. Сякаш всичко свършва,
въпреки че едва сега започва. Но магията, която ни
даваха учителите и която витаеше в училище, ще
изчезне безвъзвратно и само една малка частица
от нея ще остане в сърцата ни.
А сега накъде?
Една стъпка – и сме на прага на новото,
неизвестното. Едно ново приключение в света на
науката ни предстои.
То ни изпълва с
трепетно очакване и
немалко страх.
Пораснали хора с
детски сърца, ние
винаги ще се връщаме
към
най-хубавото
време в живота си –
годините в училище!
Силвия Пешева, 12 В

И как всъщност краят на дванадесети клас стана началото на „първи”
Ето че и дванадесети клас свърши! Сякаш вчера бе онзи момент, когато влизаш като първокласник за първи път в учебната стая и с детински присъщо
нетърпение възкликваш: ”Колко далеч е 12-ти клас!” А ето как времето минава с неговата характерна неусетност и ти отново се озоваваш пред прага на родното
училище, но този път, напускайки го. Като че ли е настъпил моментът, в който се разделяш с „училищния” живот. Наистина ли обаче казваш „сбогом” или май
само „до-скоро”.
Един от специалните моменти в човешкия живот, това е завършването на 12-ти клас, това е онзи спомен, който вечно ще стои запечатан в твоето съзнание,
който вечно ще ти напомня как с плаха крачка прекрачи отново не просто прага на гимназията, а изкачи поредното стъпало от стръмната стълба на житейския
ти път. Сладки са спомените за тази отминала феерия от чувства, емоции и вълнения ,свързани с множеството разочарования, но пък и радости. И сега, в този
момент, когато ти се струва, че сякаш цял един живот се е побрал в тези 12 години, осъзнаваш, че не настъпва краят, а се поставя началото, началото на нещо
ново и непознато. Излизайки от 12-ти клас на познатата гимназия, ти влизаш в „първи” клас на едно ново и по-висше учебно заведение, наречено просто
„училище на живота”. Може би училище на тежките удари, а защо не и на големите житейски истини. И ето, вече се сблъскваш с една от тях, а именно, че
ученето не свършва с 12-ти клас. Напротив, то продължава, и то не само в професионалната област на кариерното развитие, но и в личностната област на
житейското познание. „Уроците” ще бъдат по-тежки, усилията ще са многократно повече, „оценките” не винаги ще бъдат положителни, не успяващите няма
да могат винаги да повтарят, а ученето – ученето ще бъде до края на живота ни, защото, както гласи една добре позната мъдрост, човек просто се учи докато е
жив. Това начало ще доведе със себе си и големите отговорности, и големите предизвикателства, а всяко тяхно преминаване и надмогване ще ни учи все
повече и повече. Ето го пак новото начало, ето го пак новото нещо, предизвикващо у теб същата онази позната плахост, но вече не си в ролята на неуверения в
себе си първокласник, гледащ с възхита и умиление „дебелия” буквар. Вече си друг актьор с нова и много по-отговорна роля, на нова и много по-голяма
сцена, в една нова и напълно непозната пиеса. Пиеса, чийто сценарий пишеш самият ти.
Да, напълно нормално е да се вълнуваш, осъзнавайки, че пред теб се разкрива светът в своята цялост, с всичко онова, което може да ти предостави.
Естествено е да се вълнуваш, предстоейки ти да се реализираш, да се докажеш, да изградиш истински приятелства, да
реализираш мечтите си или казано накратко – да намериш своето място в този необятен „космос”, наречен човешки свят. А
всяка една от тези първи крачки ще остане като един хубав спомен. И така, вървейки по своя път, няма как да не си спомниш,
рано или късно, за вълненията и емоциите от училище, от онези абитуриентски години, когато целуна за сбогом училищния флаг,
когато с гордост взе дипломата си, когато се веселеше на абитуриентския бал. От онези мигове, в които наред с тежките изпити,
били те зрелостни, кандидат-студентски или семестриални, ще се редуват и щастливите моменти на личностно удовлетворение
от тяхното успешно взимане, от успешно извървяната гимназиална финална права, а защо не и от успешното ти приемане в
университет. Да, ще кажеш, че са просто спомени за трепетите от нетърпеливото очакване на бъдещето, но те са много повече.
Хубавите спомени са именно онова отражение на съхранените в твоето съзнание истински стойностни моменти, късчета от един
оживяващ албум, които в даден миг ти напомнят за това от къде тръгна, къде стигна, къде искаш да отидеш и защо трябва да
продължиш по пътя си.
Гимназиалното училище свърши и започна университетът на живота. Малкото богатство от хубави спомени обаче остава
завинаги.
Радослав Цветков, студент в СУ „Св. Климент Охридски“

Когато порасна, моята мечта е да отида до Дисниленд и Париж-това е столицата на Франция. Най-напред ще
отида в Дисниленд. Ще вляза през красивия главен вход и ще тръгна по главната улица, за да видя Двореца на
Пепеляшка, който съм гледала в много детски филмчета.
След това ще посетя Страната на фантазиите, където ще се повъртя на чаените чаши. Ще обикалям в лабиринта на
Алиса и ще се повозя на скоростните влакчета, с които ще обиколя останалите прелести на Диснниленд.
Когато пристигна в Париж, ще посетя и Айфеловата кула. Тя е символ на града. Ще се кача с асаньора до трите й
етажа. После ще отида в най-големия музей – Лувъра. В него има над 35 000 творби. От там ще отида в католическата
катедрала „Нотър Дам дьо Пари”. Ще се разходя до булевард „Шанз- Елизе”, за да стигна до Триумфалната арка. Като
се изморя, ще се повозя с корабче по Сена, която минава покрай най-известните забележителности на Париж и под
красивите мостове на реката.
Това е моята мечта. Когато порасна и я осъществя, ще ви разкажа повече.
Ивана Йотова, 3В
В последните години осъществяването
на ученически обмен между СОУ
„Христо Ясенов” и училища от европейски
градове се превръща в прекрасна
традиция. Целта е да се разширят
познанията за хората от различни краища
на света, за тяхната история и култура.
Това е и прекрасна възможност да се
усъвършенства
комуникацията
на
изучавания език. По време на тези
незабравими гостувания децата стават
част от живота на семействата на своите
нови приятели и мигом се заличават
всякакви бариери и граници.
Поредният
ученически
обмен тази година е с училище „Jacques Amyot”от гр. Оксер. Нашите момичета и момчета
с ръководители г-жа Светла Вълова – директор на СОУ ”Хр. Ясенов”, и г-жа Христина
Калайджиева - преподавател по английски език, полетяха на 04 март към Франция. На
френска земя те бяха 10 дни, като през това време имаха специална програма. Основни
акценти в това неповторимо пътуване бяха посещения на училищни занятия, характерни
забележителности в околностите на френското градче и различни забавления в
свободното време. Любезният прием в българското посолство от страна на посланика ни
Марин Райков – настоящ служебен премиер, и досега с емблемата на френската столица
– Айфеловата кула, бяха едни от най-значимите моменти от тазгодишната задгранична
визита на Ясеновци.
Децата от Оксер пристигнаха в Етрополе на 19 март и са наши гости до 29 март, като и
тук има подготвена програма с оглед тяхното приятно запознаване с България.
Л. Микова, учител по география
Престоят ни във Франция беше ново, различно и вълнуващо изживяване за нас.
Вълненията започнаха още щом се качихме на самолета. Усещането да си толкова високо, да
виждаш облаците, планините, реките и всичко останало е невероятно. Разбрахме колко
различни могат да бъдат хората и начинът им на живот. Опитахме и добре известната
френска кухня, някои от нас дори се осмелиха да похапнат охлюви, специфични видове
сирена и още много други странни, вкусни и не чак толкова вкусни ястия. Намерихме много
нови приятели, които направиха тези десет дни още по-прекрасни. И разбира се... Париж! Да
посетим този невероятен град беше мечта на много от нас. Айфеловата кула и всички
останали забележителности ни накараха да останем без дъх. Усещането да си в този град е
неописуемо! Със сигурност можем да кажем, че прекарахме десет дни, през които освен
всичко останало научихме и видяхме много нови неща. А сега всички с нетърпение очакваме
посещението на френските ни приятели.
Вероника Йотова, 10 В

Лувърът - красота, изящество и спомени за цял живот!
Колко ли са тези, които са имали възможността да реализират мечтите си? Колко ли са тези, чиито очи са виждали историята на целия свят, събрана на едно
място под формата на спиращи дъха картини, скулптури, стенописи, с размери, надхвърлящи неколкократно човешкия ръст? Как бих могла да опиша с
обикновени думи необикновеното? А необикновено за мен беше самата идея за посещение в Лувъра.
Е, оказа се, че мечтите могат да се превърнат в реалност и доказателство за това са впечатленията и изживените емоции, които ще помня вечно. Защото
имах възможността да се докосна до съкровищницата на най-известния дворец музей на света –Лувъра. Просторни етажи и коридори в продължение на
километри разказват за древните времена, епохи, събития, личности. Удивляват галерии с емблематични картини и пейзажи от цял свят, сътворени от ръцете
на велики художници.
Ина Микова, 11 В

Добра практика в образованието е „професионално-педагогическо постижение, което представлява ефикасно,
ефективно и качествено реализиране на стандартите”. До сега учителите с добри педагогически практики
споделяха своите постижения в традиционната форма „открит урок”, която обаче е свързана с пространствени,
времеви, финансови и други ограничения. Тя не позволява мониторинг на прилагането на добрата практика,
проследяване на приложимостта й за други учители, регистриране на подобряването й в процеса на нейното
осъществяване, отчитане на напредъка на учениците в процеса на прилагането й.
Замисълът на проекта „Сподели своя опит, предай нататък” е добрите практики на изявените учители новатори
да бъдат описани в стандартен професионален електронен формат и публикувани за практическо ползване в единна
уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на успешен образователен опит. Изпълнението на проекта
създава инструмент с оригинално практическо приложение, който интегрира ИКТ за управление на процеса по
квалификация и професионално усъвършенстване на учителите.
Разработването на такъв управленски механизъм предоставя практическа възможност за устойчиво
усъвършенстване и развитие на учителите като професионалисти, а техниката и оборудването в училищата от наличност се превръщат в ефективно средство за
обучение. Инструментът осигурява придобиване, усъвършенстване и актуализиране на уменията за използване на ИКТ на учителите, което е правопропорционално
свързано с една по-голяма мотивация за използването на алтернативни практики и прилагането на иновативни техники в преподаването. Учителите имат
възможността да развиват своите знания и умения за модерно, научно и стандартизирано описание на добрите си практики; да представят постиженията си, което в
достатъчна степен да гарантира получаването на адекватна оценка и качествена обратна връзка; да създават и развиват компетентности за изследване и споделяне
на педагогически постижения; да изграждат положително отношение към процеса на оценяване.
Този управленски механизъм позволява на учителите да взаимодействат не само на училищно, а и на междуучилищно,
общинско и регионално ниво. Да се чувстват част от общност, която им дава сигурност, мотивира ги и ги подкрепя за изява.
Професионалното сътрудничество дава възможност за оценка и самооценка, за повишаване на чувството за удовлетвореност,
за намаляване на стреса и опасността от „професионално прегаряне”. Обменът на творчески практики позволява на учителите
да осъзнаят уникалността на педагогическия опит и връзката му със спецификата на училището, в което е създаден.
Екипът от нашето училище – Р. Василева, П. Запрянова, П. Георгиева и Т. Кацарова, учители по БЕЛ; В. Тодорова, учител по
биология; Н. Александрова, учител по химия; Н. Георгиев, учител по изобразително изкуство; П. Цекова, педагогически
съветник. За отличното представяне на иновацията методическа и практическа помощ оказаха информатиците Ем. Цветкова и
Т. Цолова. Апробираните разработки са публикувани на адрес: http://teachfolio.wordpress.com
На заключителното представяне в Пловдив през ноември 2012 г. екипът на Софийска област завоюва осмо място в
съревнование с двадесет и осем отбора.
Светла Вълова, директор
                                       

СОУ „Христо Ясенов" е едно от трите пилотни училища в Софийска област, одобрени за дейност по проект „Включващо обучение”,
с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката. Решаващ за избора се оказва опитът, който училището има в
работата с деца със специални образователни потребности и подходящата материална база.
Целта на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с
оглед осъществяване на включващо обучение, повишаване ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща
образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
В училището се реализират дейности, насочени към осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо
обучение. Работи се по създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на
интеграционен ефект. Педагогическата колегия участва в разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с
увреждания и на ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми. Оборудван е ресурсен кабинет
с необходимите дидактични материали, техника и апаратура.
За нуждите на проекта в училището са назначени специалисти - психолог и ресурсен учител. Те работят с 15 ученици от I до ХII клас по изготвени
индивидуални образователни програми, съобразени с техните потребности и възможности. Обръщат внимание и на емоциите, поведението и психичните
процеси на учениците със специални образователни потребности.
Румяна Павлова, ресурсен учител
                                      

Училище в планината

Учениците от 3 В клас на СОУ „Христо Ясенов” с кл. р-л
Марияна Иванова бяха на зелено училище от 2 до 4 май
2012 г. на х. Стражата, организирано със съдействието на
ТД „Старопланински турист”, гр. Етрополе.
Зеленото училище проведохме с цел подобряване
здравословното състояние на учениците, формиране на
умения за природосъобразен начин на живот, на
способност за възприемане красотата на природата,
потребност от общуване с нея и участие в борбата за
оцеляването й, формиране на нравствено-волеви качества.
Програмата ни беше много наситена, но учениците
работеха с такъв ентусиазъм, че всичко постигаха с лекота
и правехме повече от планираното. С възпитателката Т. Йотова и фелдшерката Г. Пешева бяхме с тях
непрекъснато - на урок, поход, игра и забава. Планината ни даваше прохлада в горещите дни. Над нас
синьо небе, наоколо свежа зеленина и песен на птици. Уроците бяха лесни, защото се
съсредоточаваха в работа, за да имат време за туристически дейности. По време на походите
запознахме учениците с географски и исторически забележителности в района, те изкачиха вр.
Стражата (1528 м) и получиха туристически значки, събираха растения за хербарии, опознаваха
флората и фауната в района, получаваха знания за оцеляване сред природата и за нейното опазване.
Наученото в заниманията по ориентиране под ръководството на Ц. Нинов прилагаха в игри по
ориентиране в близката околност. С Галя Пешева учениците имаха занимания по оказване на първа
помощ и гражданска защита. Незабравими ще останат вечерта на таланта и вечерта край огъня,
посветена на гората. За добрите си познания учениците получиха свидетелство за кръщение от
Горската фея. Децата рисуваха гората и написаха послания за опазването й, засадихме елха край
хижата.
Добрата предварителна подготовка и организация помогнаха за постигане на отлични резултати в
планината. Децата бяха неуморни, любознателни, всеки ден се променяха, сближиха се, учеха се да
работят в екип, всеки намери поле за изява. Всяка дейност на учениците по време на зеленото
училище заснехме за фотоизложба.
***
От 11.02. до 15.02. 2013 г. 23 учиници, вече четвъртокласнци, с ръководители Сн. Тепавичарова и М.
Иванова бяха на ски училище на х. Стражата. Всички ученици се научиха да карат ски.
М. Иванова, начален учител

Ски училище
С моя клас ходихме на ски училище. Много се
вълнувах, до тогава не се бях качвал на ски. Когато
стигнахме в хижата, се настанихме по спалните
помещения и веднага тръгнахме за ски
екипировка. Там ни чакаха двама ски учители,
които ни показаха как да си обуваме ските.
Отидохме на пистата и обучението започна.
Малко се притеснявах, тъй като не знаех какво
да правя. Постарах се да запомня всичко, защото
исках да се науча да се спускам.
Когато разбрах как да спирам и тръгвам, отидох
на влека. Отначало изпитвах страх, но госпожата
ми помогна. Научи ме как да правя завой. Така
събрах смелост и се спуснах от третия стълб. Оказа
се, че не било никак страшно, бях много щастлив.
Първия ден приключи с много вълнения.
Очаквах всеки следващ с голямо нетърпение.
Спусках се от все по-високо и по-високо. Прекарах
една прекрасна седмица.
Георги Ценов, 4в

В Деня на Европа с Георги Тошев
На девети май 2012 г. ни гостува Георги Тошев. Той е журналист, пътешественик и интересен събеседник.
Решихме да поканим тъкмо него, тъй като той е пропътувал както Европа, така и целия свят и има какво да
ни разкаже.
Дълги години Тошев водеше популярното телевизионно предаване „Другата България“ – за българите в
чужбина. Пътувайки в различните държави по света, той съчетава полезното с приятното – заснема
предавания, гледани от милиони хора, и трупа познания и впечатления от чуждите култури, народи,
забележителности… Той знае поне три езика. Роден е в София, учил е в Ню Йорк, семейството му живее в
Париж, а любимият му град е Лондон.
В конферентната зала на СОУ „Христо Ясенов“ освен ученици
и учители присъстваха още много граждани на Етрополе.
Тошев бе посрещнат с песента „Свети Георги“ – поздрав,
отправен от групата „Сладка магия“ с ръководител Петя Цекова
по случай имения ден на журналиста. Гостът сподели, че след подаръка на дъщеря му това е другият, който ще
остане скъп на сърцето му.
Стоянка и Марина Върбанови, Румен Горанов и Румен Борисов от IX в клас, преобразени като популярната
шведска поп група „Абба“, изпяха и изтанцуваха „Маmma Mia”
„Това беше групата на моето детство“ – сподели Тошев. – „И днес пускам тези песни, с които израснах, на
дъщеря ми, която много им се радва.“
Телефонни обаждания от приятелите на Крис - Ники Кънчев и Део, бяха приятна изненада за госта.
Журналистът прие и предизвикателството да бъде учител по география, показвайки кои са местата в България,
които трябва да посетим, за да почувстваме най-истински вълшебството й. Предизвикателствата продължиха с възможността да играе народни танци с
доброволеца от Корпуса на мира в училището Карина Срейндж, да пее песен на френски.
Гостуването на Георги Тошев съвпадна с Деня на Европа и затова на присътващите бяха раздадени малки знаменца на няколко европейски страни, на
които бе написано – „Обичам те“ на различни езици. Публиката, разделена на групи, произнесе заедно прекрасната дума, за да отбележат празника, и това,
че всички сме едно цяло, обединени от идеята за по-добро бъдеще.
Накрая на срещата Крис изпя прекрасна френска песен, а на госта бе подарена тематично изработена декоративна чиния със символа на Етрополе Часовниковата кула.
Кристиян Григоров, 12Б

Нека бъде чистота!
През 2012 година учениците от СОУ „Хр.Ясенов“ се включиха активно в инициативи, свързани с кампанията „Да
изчистим България за един ден“.
На 22.03.2012 г., вдъхновени от желанието да покажат, че чистотата е част от мисълта им за заобикалящото,
децата сътвориха прекрасно изживяване за всички, наблюдаващи играта, организирана от екип на БТВ. Студентидоброволци от СУ „Климент Охридски“ и популярни лица от предаването „Гласът на България“ представиха
кампанията и под бурни аплодисменти на всички присъстващи показаха, че младите хора са силно ангажирани с
идеята на десетилетието.
Двадесет и първи април изпраща за учениците благодатен дъжд и
пролетно слънце, които ги вдъхновяват за прекрасната инициатива да
подкрепят с активно участие почистването на градския парк. Нито променливото време, нито внезапният дъжд
спират малки и големи в желанието им да разкрият изпод многото отпадъци и паднали клони прекрасната гледка на
парка. Той заблестява чист и по-невероятен отвсякога! Всички са горди от това, което е направено.
Националната кампания „Да изчистим България за един ден” изпрати всички ученици от СОУ „Христо Ясенов” на
12 май 2012 г. в различни райони на града с решимостта да се открие цялата красота на природата. В края на
усърдното почистване щастливи усмивки грееха и на техните лица, и на лицата на техните учители.

Традициите са живи и днес

Фортисимо клас

Викторина за Освобождението

Нашият сценарист в
„Домашен арест“

Като съвременен млад човек, живеещ в много динамично време, в което като че ли позабравихме традициите,
съм горда, че в нашия малък град продължава да живее и да се предава от поколение на поколение ритуалът
„Пеене на пръстените”. За мен той бе едно истинско преживяване, което ме пренесе във времена на традиции и
почитане на символите.
Повече от половин век това събитие кара етрополци да се събират на легендарния площад „Зольовец” до
уникалната чешма, която пази предания и легенди за минали времена и около която се възражда тази прекрасна
традиция – част от съкровищницата на нашия фолклор. И както повелява традицията - всичко започва с хубаво
българско хоро,изпълнено от младежкия духов оркестър на нашия град. Обичайното за този ритуал е че той протича
в два дни. Първият ден е времето за т. н. „топене на пръстените”. Специална роля в церемонията има
„кукорбашийката”, която с особена тържественост, подобаваща осанка и радост приветства всички присъстващи с
думите: „Добре дошли, да пеем пръстените и да предричаме щастие”. След изпяването на ритуалните припеви тя
призова всички да пуснат в украсеното със здравец, босилек и червен конец котле, пръстени или други лични
предмети. Празничният първи обреден ден завърши с раздаване на зрънца жито за здраве и берекет и през новата
година, като те трябва да се поставят вечерта под възглавницата. Според поверието каквото се сънува през нощта,
това ще се сбъдне през годината. Вечерта котлето се окачва на чемшира в градината, а ако водата в него замръзне,
годината ще е здрава и плодовита. С трепет и в очакване от всички, които през първия ден от празника пуснаха
своите лични предмети в котлето, продължи и вторият ден от честването, който се нарича „Пеене на пръстените”.
Най-очакван бе моментът на наричанията, когато с подобаваща тържественост жените, водещи ритуала, предричаха
това, което късметът е отредил.
Традицията се оказа не само жива, пазена и пресъздавана, но и много харесвана от младите хора. С усмивки и
много настроение всички те се радваха на хубавите народни благопожелания, които им се паднаха от богатата
съкровищница на българските мъдрости, запазили силата си и до днешните модерни времена. Ина Микова, 11 В

СИП Религия

Мажоретен състав

Залесяване на опожарени гори

Нашето вълшебно дърво

Изпитът за червен колан по таекуон-до

Беше слънчев утринен ден. В класната стая сме с
учителката ни по български език. Госпожата ни изненада
с прекрасна идея да си направим вълшебно дърво.
Първоначално се изненадах, като видях, че дървото е
без листа, но в следващия момент забелязах, че
госпожата раздава на всеки по едно листо- и всичко ми
стана напълно ясно.
Госпожата ни обясни, че трябва да напишем две
изречения. Едното от тях да започва с думата искам, а
другото – с думата мечтая. И аз написах: „Искам да стана
архитект. Мечтая да полетя с направени от мен криле.”
Когато приключихме, всеки излезе да си го прочете пред
класа и да залепи своето вълшебно листче на дървото.
Най-много ми хареса в тази задача това, че бяхме себе
си и всеки от нас научи повече за другия. Впечатли ме
желанието на Коци - наистина голяма изненада за мен:
мечта за Париж. Дано да се случи! Но не само това! Също
така много от моите съученици пожелаваха здраве.
Всъщност на Емили беше най-хубаво – да намери
противоотрова за рака. Браво, Емили, пожелавам ти да
успееш!
Дано да имаме още много такива задачи!
Дано да се сбъднат всички наши мечти!
Ния Нинова, 5 Б

(Есе за събитие)
Дали съм имал по-важен миг в живота си? Не знам! Може би! Но
нервите ми са опънати до краен предел, сърцето ми бие сякаш ще
изхвръкне! А трябва да бъда спокоен, много спокоен, съсредоточен
и вярващ в себе си. Трябва да вярвам, че мога, че искам и ще го
имам – червения колан, предпоследната степен в таекуон-до в
обучението до майсторство.
Това са миговете от моето най-голямо изпитание – 03/02/2012
година. Към този ден съм вървял изглежда цял живот – от първите
мигове в залата, от първите филми с Джеки Чан и източните бойни изкуства и от първите синини
при първите състезания. Спортът таекуон-до за мен е съдба. На тепиха се чувствам истински
побеждаващ и най-големите си страхове.
Затова изпитът за получаване на червен колан е най-силният и важен миг в живота ми до тук. С
този изпит придобих не само червения колан, който толкова много желаех, а и нови знания и
постигане на по-голямо майсторство. Степента, която получих е наистина важна за мен, защото е
едно голямо стъпало в таекуон-до. Червеният колан според теорията на таекуон-до символизира
опасност, владеене на опасни техники също и предупреждение за срог самоконтрол на
трениращия. С притежанието на червения колан аз съм горд и сигурен, че съм постигнал нещо
голямо и важно в своя живот.
Борбата ми за вземането на този колан беше изключително трудна. Поради огромното
напрежение в мен преди изпита, въпреки добрата ми подготовка, се страхувах. Но след като
премина изпитът и получих степента си, бях много доволен от себе си. Идваше ми да изкрещя с все
сила: „Взех го, взех го!”. И така се сдобих с нещо много важно за мен - червен колан по таекуон-до.
Виден Лозанов, 11В

              
Защо хъшовете уважават Странджата?

Мариян Дочев

Светослав Иванов
Емил Метин

Странджата е хъш, също като Македонски, Бръчков, Хаджият и Попчето. Събира ги общата им съдба. Като най-стар, наймъдър, преминал през какво ли не, но винаги готов да се впусне в битка отново, Странджата е техен пример.
В кръчмата на стария хъш изгнаниците намират храна и подслон, споделят мисли и чувства, и преоткриват истинското
значение на съдбата си, разбират кои са всъщност. Караниците помежду им са последица от тежкия и труден живот,
който емигрантите водят. Странджата се опитва да ги окуражи с речта си. Кара ги да гледат на себе си като на хора,
отказали се от семейството, дома, имота, всичко, което са имали в името на свободата на България, в името на това, че
някой ден ще се завърнат при близките си, ще наваксат за изминалото време, живеейки свободно.
Мечтата на Странджата обаче е достойна смърт и той с цялото си сърце я желае, защото е заради България, защото той
е хъш, който гладува, страда, живее като мъченик. Старият хъш припомня на другарите си битките и славното минало. С
тъга посочва мрачното настояще и с вяра и оптимизъм говори за бъдещето. Според него хъшовете са изпълнили своя
човешки и патриотичен дълг и трябва да бъдат доволни. Знаменосецът припомня идеалите, на които са се посветили
неговите братя. Хъшовете не се борят за имоти и пари, а за свободата на отечеството. Яркият контраст между богатството,
като смисъл на живота, и жертвата в името на свободата показва, че
хъшовете са направили достойния избор.
С делата си Странджата спечелва уважението и почитта на
емигрантите, затова и те се вслушват в мнението му. Той им внушава
увереността си, че родината ще бъде свободна, защото всички са
мъченици за България. Защото са изкупление за свободата в готовността
си да загинат за отечеството. Успява да успокои събратята си.
Но ето че един ден тежка болест го поваля на легло. Той умира като
герой, жертвал се в Балкана, развявал знамето и проливал кръвта си.
Мъченичеството
на
Странджата
се
проявява
най-вече
в
неудовлетворението, че намира смъртта си на чужда земя, повален от
165 години от рождението на
болест, а не в славна битка за свободата на родината.
Христо Ботев
Цветослава Живкова, 7 Б

Даяна Димитрова

Върнах се

Георги Вълков
Ключова дума: Химн на СОУ „Христо Ясенов“
1. Името на патрона на нашето училище.
2. От 1919г. Христо Ясенов е учител по...
3. Име на негово стихотворение.
4. Кое списание издава заедно с Кр. Кюлявков?
5. Един от първите учители в гимназията.
6. Истинската фамилия на Христо Ясенов.
7. Името на девическата гимназия.
8. В какъв чин е произведен през 1917 г.?
9. Единствената стихосбирка на Ясенов.
10. Какво училище става гимназията от 22.08.1950 г.?
11. В кой град завършва гимназия Ясенов?
12. Първият знаменосец на гимназията.
13. Фамилията на човека измислил
псевдонима Христо Ясенов.

Ралица Русинова

В ограбения дом.
Сред пусти стаи, зейнали врати.
Прозорци залепени, неотваряни
и спомени за приказни мечти.
Тук слънцето отдавна не е пращало
ни лъч - да сгрее хладните стени,
камината отдавна е угаснала,
а свещите - догаряли сами.
Все още, май, ехти отнякъде
мелодия любима отпреди,
която тананиках си понякога,
за да прогоня бързите сълзи.
Да, върнах се!
Ще почна отначало.
Във вазата ще сложа пак цветя,
камината замряла ще запаля
и стаите ще проветря.
На масата ще сложа нещо вкусно,
ще пусна "Мечо Пух" - прекрасен филм,
защото тук до мене се усмихва
сладурчето ми Теди - моят син.
Румяна Вутова,
учител по английски език

Градът си спомня

Отивай си, Зимо

Мечта за братче

Градът е тих и тишината
носи свойта свята песен
За хората, паднали в борбата
като жертвен лист наесен.

Зимо, отивай си по-бързо
с тези бели, бели премени
тук-там на петна заледени.
Не ни харесва вече този студ !
Искаме пак в топлото време
безгрижно да играем и мечтаем.
Да, мислехме, че и в снега
ще бъде веселбата славна.
И беше! Ала Марта веч е тук!
Моля ти се, Снежко, отиди си!
Нямаш място тука вече
лоша, мразовита Зимо!

Мечтая за мъничко братче
усмихнато, с живи очички.
Дори да се сърди, да плаче,
то радост ще носи на всички

Градът е мрачен, но си спомня
за онзи зов за свобода.
Отново той ще ни напомня,
как ранени бяха гордите сърца.
Градът не свети, но огрява
пътя на етрополци смели,
за свободата наша свята
в суровия Балкан поели.

Габриела Николова
Никол Николова

Полина Савова, 4 в

Градът нашепва, не мълчи
и връща ни към дните стари
при нашите войни и орли,
които ний не ще забравим.

Когато направи поразия
от мама, тате ще го скрия.
Ще казвам, че е дреболия,
ще вдигнем страшна олелия.
Дали ще се сбъдне мечтата
не зная, но много обичам
и мама, и тате ,и всички,
които „любими“ наричам!
Радина Дакова, 3

Б

Ивета Василева, 9 в клас
І и ІІ награда
на Етрополска зима, 2013

Ивета Василева

Приказка за Катрин

Имало едно време едно
самотно дете, което било
изоставено в Дом за сираци. Там
то престояло една година.
Един ден дошла двойка – мъж
и жена. Мъжът се казвал
Николай, а жената – Румяна. И
двамата много искали да си имат
момиченце. Те обикаляли от
креватче на креватче и най-сетне попаднали на детето – момиченце, което
видяло хората и се усмихнало. То протегнало ръчички, за да го вземат.
Румяна гушнала момиченцето и попитала Николай дали го харесва. Той
казал, че това ще е тяхното момиченце. И двамата го искали и го взели със
себе си. Кръстили момиченцето Катрин и го дарили с най-голямото богатство
на света. Дарили го със своята обич!
Катрин Николаева, 5 В

Светлини
Мъдра сила и духовна светлина
извират от читалището родно.
Това е пламък, нежна бъднина,
останала в сърцата ни съдбовно.
Площадът свети, а градът мълчи
пред величавата фасада.
Край нея паметник стои
и я пази от чужда засада.
Но истинската светлина е тази,
която свети зад дебелите стени.
Тя вечно в себе си ще пази
следите от предишните творци.
Че щом отвори първата си книга,
детето вече може да чете.
И има тази несравнима сила,
която книгата ще му даде.
Че щом се вдигнат завесите
плътни,
салонът тъмен стихва и мълчи.
Само сцената свети и гасне вика спомени, пали мечти.
А пианото, когато засвири,
ме унася със нежния звук.
Той оставя наи-светлите дири,
по които да се върна тук.
А пък хорът със ангелски глас
пее сякаш светци са дошли.
И в сърцето гори и не гасне
оня огън от наш‘те деди.
Всеки ден аз минавам полека
край сградата толкова светла.
И се виждам в актьорската дреха
на солиста, комика, поета...
Радостина Дончева, 10 В
Издание на СОУ „Христо Ясенов“,
Етрополе

Радина Дакова, 3б

Обичам
Пролетта е прекрасна,
зимата е ужасна!
Есента е красива,
лятото е игриво!
Аз обичам пролетта!
няма да я заменя
нито със есен златиста,
нито със зима сребриста!
Мина Минчева, 3

Б

Мирела Иванова, 2б

Дядо Коледа и Иванчо

Изабел Манева

Преслава Николова

Имало едно време един старец, който живеел в гората с елени. Той се казвал Дядо
Коледа. Имал четири елена – Дордо, Минджи, Джордан и Въшлю.
Веднъж Дядо Коледа тръгнал да разнася подаръци на децата. Както си летял, изведнъж
се блъснал в планина от сняг. Той взел да се чуди какво ще прави. И изведнъж се появило
дете, което било изоставено точно на Коледа. Казвало се Иванчо. То видяло Дядо Коледа
и попитало:
- Какво е станало, Дядо Коледа?
- Ами, блъснах се в тази планина от сняг! – отговорил Дядо Коледа.
- Как ще разнесеш подаръците? – попитал Иван.
- Не знам! – отвърнал дядото.
- Аз ще ти помогна? – казало детето развълнувано.
Иванчо и Дядо Коледа почнали да оглеждат шейната. Дръпнали я и я поправили. След
като свършили, детето намръщено тръгнало да си ходи, но дядото продумал:
- Може да дойдеш с мен да разнесем подаръците! – въодушавено казал старецът.
Тръгнали, разнесли подаръци през няколко града. Когато влезли в една къща, детето
вътре било будно и извикало:
- Дядо Коледа е тук!
Майката се събудила, а старецът рекъл:
- Не казвайте на никого, защото децата ще са разочаровани! – продумал той.
Майката и детето разтреперани казали:
- Спокойно, няма да кажем на никого!
Дядото и Иванчо си тръгнали. Обиколили и останалите къщи. Дядо Коледа погледнал
нежно детето и му прошепнал:
- Мило детенце, искаш ли да заживееш с мен?
Момчето с разтуптялосърцепромълвило:
- Ами аз искам, но ако съм ти в тежест?
- Няма, спокойно! – радостно възкликнал старецът.
И така заживели двамата заедно. Детето като пораснало, станало чудноват човек и
заместило добрия Дядо Коледа в неговото благородно дело.
Леонора Николова, 6 Б

Кристина Герчева

Лора Цветанова

Тончо Петров

