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Скъпи учители, 

×åñòèò 24 ìàé, 
äåí íà ñëàâÿíñêàòà 

ïèñìåíîñò è 
êóëòóðà! 

Благодарим Ви за доверието през 
изминалите години, за съвместната 
работа и за грижите Ви  към всички 
деца! Вашият труд и всеотдайност 
помага на поколения да изградят 
един по-добър живот!

Вярвам, че единствено чрез про-
светата ще постигнем най-големите 
постижения в изграждането на 
гражданско общество, без омраза и 
разделение. 

Пожелавам Ви с търпе-
ние, мъдрост и любов да 
продължите своето свя-
то дело!

Донка Панайотова, 
председател на 

УС
Сдружение „Организация 

Дром“ 

Училищен химн
От Стоян Михайловски

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!
 
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!
 
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
 
Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."
 
Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
 
България остана вярна
    на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
    извърши подвизи безчет...
 
Да, родината ни години
    пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
    но върши дългът се всегда!
 
Бе време, писмеността наша
    кога обходи целий мир;
за все световната просвета
    тя бе неизчерпаем вир;
 
бе и тъжовно робско време...
    Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
    на отоманский властелин...
 
Но винаги духът народен;
    подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
    все жив остана ваший глас!
 
О, вий, които цяло племе
    извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте.

Честит 24 май!
24 май е един от най хубавите 

български национални празници. 
На тази дата честваме Деня на 
българската просвета и култура и 
на славянската писменост. С праз-
ника на буквите почитаме Светите 
братя Кирил и Методий - създатели 
на славянската азбука. 

Датата 24 май е станала праз-
нична в календара преди много 
столетия. Денят на Светите братя 
е обявен за църковен празник още 
през XI век, а като всенароден Ден 
на просветата е честван за първи 
път през 1851 г. в гр. Пловдив по 
инициатива на Найден Геров. 

Буквите, създадени от Светите 
братя Кирил и Методий, преводи-
те, които правят на най-важните 
богослужебни книги, защитата на 
правото всеки народ да слави Бога 
на свой език, са от историческа зна-
чимост не само за формирането на 
българския народ, но и на негово-
то многовековно развитие. Затова 
светлият празник на буквите е спе-
циална дата за всички нас. Къде-
то и да се намира, всеки българин 
пази спомена от жизнерадостната 
атмосфера в този майски ден. За-

Продължава на стр. 5
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Да си упорит, не е порок

ВИПУСК 2015 
На страниците на последния 

брой на училищен вестник „Зна-
ние“ ще ви запознаем с двама аби-
туренти, които през изминалите 
години участваха в допълнител-
ните групи за обучение, и клубове-
те създадени по проект „Качест-

вено образование за ромските 
деца от област Видин“, реализи-
ран от Сдружение „Организация 
Дром“, с финансовата подкрепа 
на Фондация „Тръст за социална 
алтернатива“-гр. София.

Пожелаваме на всички ученици, 

които тази година за последен 
път ще прекрачат прага на учи-
лището си да продължат успеш-
но своето образование, като по 
този начин покажат, че с усърдие 
и последователност всичко е въз-
можно!

Здравей, представи 
се с няколко думи:

Казвам се Славчо 
Йорданов Веселинов, 
от град Дунавци съм. 
Ученик съм в 12 клас в 
ПГСС „Г.М.Димитров“, 
специалност „Техник на 
селскостопанска техни-
ка“.

Как преминаха за 
теб годините в гим-
назията?

Годините в гимнази-
ята ми преминаха ин-
тересно. С уроците се 
справям добре. Упорит 
съм, а да си упорит, не 
е порок. Е, имало е и 
неща, които са ми из-
глеждали трудни, но по 
принцип се справям. 

Как прекарваш вре-
мето си извън учили-
ще?

Извън училище, оби-
чам да спортувам. Дока-
то учех в основното учи-
лище, се занимавах и с 

танци. Имам незабрави-
ми спомени от изявите 
на танцовия ни състав 
и в Министерския съ-
вет по повод ромския 
празник Банго Васил, и 
на Осми детски фести-
вал „Отворено сърце“ в 
гр. Велико Търново. В 
гимназията играя също 
в отбора по футбол,  а 
преди две години трени-
рах и бокс.

Какви трябва да бъ-
дат учителят и уче-
никът, за да се случи 
диалогът между тях?

Учителят първо тряб-
ва да бъде добър човек, 
да има какво да даде 
на учениците и да знае 
как да го направи. Уче-
никът трябва да знае 
защо идва на училище, 
да бъде отговорен. 

А как гледа на учи-
лището не учени-
кът, а зрелостникът 
Славчо? След броени 

дни те чака ма-
тура.

Смятам, че 
ще се представя 
добре на мату-
рата. А относно 
това, че след 
броени дни няма 
да съм вече уче-
ник – трудно ми 
е да отговоря. Малко 
ще ми бъде мъчно за 
училището, защото тук 
имам много приятели. 
Сигурно и аз ще казвам 
думите, които често съм 
чувал от по- възрастни: 
„Ех, сега да бях ученик!“ 

Мислиш ли за бъ-
дещето си, за това, 
което ще правиш, ко-
гато се дипломираш?

Вече съм достатъчно 
голям, и си давам сметка 
за това, какво ще правя 
с живота си. Преди две 
години не ме вълнуваха 
тези мисли, но сега вече 
имам друга позиция и 

ориентация. Обмислям 
вариант да продължа 
образованието си –ис-
кам да уча за учител по 
физическо възпитание 
и спорт. Но осъзнавам, 
че тази година няма да 
се получи. Живеем сами 
с баща ми, а той е без-
работен. Не искам да 
си правя дългосрочни 
планове. Надявам се на 
първо време да си на-
меря работа.

Интервюто взе 
Мариана 

Михайлова, ПГСС 
„Г.М.Димитров“-гр. 

Дунавци

Вероника Михай-
лова Николова е от 
СОУ „Христо Ботев“ с. 
Арчар, учи в паралел-
ка с профил „Хлебар- 
сладкар“, Специал-
ност „Производство на 
Сладкарски изделия”.

Участва в допълни-
телните групи за обу-
чение и клуб „Млад 
журналист“ по проект 
„Качествено образова-
ние за ромските деца 

от област Видин“.
Желае да продължи образова-

нието си в университета във Вра-
ца, специалнос „Детска педагоги-
ка“.

Вероника обича да пише стихове 
и участва в литературни конкурси, 
организирани от сдружението на 
учителите филолози „Любословие“ 
и е спечелила награди: Участие в 
литературен конкурс на ЕКО тема, 
организирана от туристическо дру-
жество „Бонония“ в област Видин. 
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На  зелено училище в Боровец

„ЕКОАРТ“

На 24.05.2015 г. група 
ученици от ПГСС "Г.М.
Димитров"  заминахме 
на Зелено училище в ку-
рорта "Боровец" за една 
седмица.Там се запоз-
нахме с деца от други 
училища и създадохме 
нови приятелства.Има-
ше занимания с лектори 
и всички много се заба-
влявахме.Посетихме и 

местността "Цари Мали 
град", като повечето уче-
ници минаха по въжения 
мост, който води до кре-
постта.Беше интересно 
да разберем нови неща, 
да усетим чистия въздух 
на Рила планина и да 
видим част от красотите 
на България.Бяхме и на 
дискотека. Последната 
вечер организираха "Ве-

чер на талантите 2".Ние, 
разбира се, участвахме 
и заехме  първите мес-
та от многото участници.
Дейвид Ивайлов от 9-ти 
клас и Красимир Дими-
тров- от 11-ти се изяви-
ха с народни хора, като 
спечелиха 2-ро място. 
Първото място си заслу-
жи Йоана Асенова от 10-
ти клас, също от ПГСС, 

която нарисува пейзаж 
от Боровец и получи 
специална награда от 
журито. 

Всички бяха впечатле-
ни от нашите ученици, а 
ние си тръгнахме довол-
ни от това, което имахме 
щастието да преживеем 
и да видим

Петър Емилов,  
ПГСС „Г.М.Димитров.“  

-гр. Дунавци

В празник на доброто 
настроение и екипната 
работа се превърна ор-
ганизираното от Детски 
комплекс в Белоградчик 
състезание за макети и 
конструкции от отпадъ-
ци. Наричания по тради-
ция „ЕКОАРТ“ се прове-
де за пореден път пред 
Младежкия дом в града 
под звуците на любима 
музика. 

В състезанието взеха 
участие 12 отбора. По 
регламент имаше въз-
можност и по един въз-
растен да подпомага 
състезателите. В рам-
ките на два часа и поло-
вина отборите трябваше 
да реализират своите 
идеи на тема“Белоград-

чишките скали“. 
Получиха се много ин-

тересни работи и жури-
то след дълги обсъжда-
ния определи на първо 
място отбора на Ваня 
Станчева, които напра-
виха макет на „Калето“. 
Доста сполучлива бе и 
конструкцията на учени-
ци от VІ клас. Те съвсем 
самостоятелно направи-
ха Големия двор на кре-
постта „Калето“. 

Всички отбори бяха 
наградени, а участници-
те останаха доволни от 
проведеното мероприя-
тие.                                               

Клуб 
„Млад журналист“- 

СОУ „Христо Ботев“, 
гр. Белоградчик
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„Млади възрожденци“ с втората приказка за щастие в първи клас

Годишнина от априлското въстание

Международен ден на Земята

Театрално турне 

Днес 23 април, млади-
те възрожденци Каролина 
Кирилова, Нина Кирило-
ва, Емилиян Георгиев, 
Емилиян Петров и Никол 
Михайлова, всички от V 
клас, за втори път чето-
ха приказка за щастие на 
първокласниците. Този 
път те се запознаха с една 

нова дума – „арогант-
ност“. Това отрицателно 
качество, на което беше 
носител главната герои-
ня в приказката – мухата 
„Глимусида“ и което поня-
кога хората проявяват по-
между си, а за други то е 
черта на характера, стана 
център на последвалия 

разговор. Водещата раз-
шифрова понятието, като 
с разбираеми думички 
изброи множество сино-
ними, а след това прика-
ни децата да разкажат за 
себе си – дали откриват 
в своето поведение и в 
своите мисли характе-
ристиките на арогантната 

муха „Глимусида“. 
В заключителната част 

на занятието децата на-
правиха гласно групово 
сравнение между ми-
слите и поведението на 
„Глимусида“ и своите ми-
сли и поведение. 

 Клуб „Млад журна-
лист“-гр. Брегово

Учениците от Клуб „Млад журналист” изготвиха 
табло за отбелязване на 139 години от Априлското 
въстание.
Петър Красимиров – СОУ „Христо Ботев“ – с. Арчар

На 30 април 
членове на уче-
нически клуб 
„Млади въз-
рожденци“ ще 
п р е д с т а в и ха 
сценична адап-
тация на пое-
мата „Изворът 
на Белоногата“ 
на П. Р Славей-
ков, в  чита-
лище „Просве-
та“-с .Косово 
и читалище 
„Светлина“ - с.
Делейна.

В наше-
то училище 
о т б е л я з а -
хме деня на 
Земята – 22 
април, като 
изготвихме 
табла, два-
н а д е с е т о -
класниците 
посадиха бре-
зичка, а нача-
лен етап на 
образование  
положи грижи 
за чинара на 
площада, кой-
то прослави 
селото ни.

Ива 
Славчева, 

СОУ „Христо 
Ботев“-с. 

Арчар
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щото той е празник на 
духовното ни извисява-
не, на стремежа ни към 
усъвършенстване чрез 
постиженията на науката 
и културата. 

Нека в този ден все-
ки от нас си спомни за 
вълнуващия миг, в кой-
то е направил първата 
си среща със светлина-

та на родните букви! 
Нека си спомним деня, 
в който за пръв път 

сме пристъпили прага на 
училището с почит и бла-
гоговение! Нека изразим 
почитта си към всички, 
които служат на книгата 
и знанието!

Клуб „Млад журна-
лист“,  ПГСС „Г.М. Ди-
митров“ - гр. Дунавци

Честит 24 май!

Продължение от стр. 1

Откриване на туристическия сезон в град Белоградчик

СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА

По инициатива на пре-
подавателите по български 
език и литература в V клас 
на СОУ „Христо Ботев“ 
– Белоградчик бе органи-
зирано представяне на 
любими герои от приказ-
ки. Децата пресъздадоха 
по различен начин своите 
герои. Едни ги нарисува-
ха върху хартия, други об-

лякоха костюми като тях, 
а трети направиха кукли с 
образите на приказните ге-
рои. Пред ученици и учите-
ли малките творци показа-
ха своите творби, а самото 
събитие се превърна в ма-
лък празник на приказките.

Виктория Ролинска, 
СОУ „Христо Ботев” – 

гр. Белоградчик

На 21 срещу деня на 
Земята - 22 април се от-
кри туристическия сезон 
в град Белоградчик. Гости 
на празника бяха: Нико-
лина Ангелкова – минис-

тър на туризма, народ-
ните представители от 
Видински многомандатен 
район, областният уп-
равител, Кнут Гербер и 
Христомир Христов кон-

султанти в Контактен 
център дестинация 
„Дунав“, Владан Радо-
ванович-координатор 
за трансграночно съ-
трудничество в община 
Княжевац, представи-
тели на бизнеса и ту-
ристическия бранш и 
др.  

Туристическият фо-
рум започна с водос-
вет, отслужен от Негово 
Високоблагоговейство 
свещено иконом Ра-
фаил.  Министър Ан-
гелкова сподели, че 
Белоградчик заслужа-
ва да бъде разгледан 

от много повече туристи. 
Кметът Борис Николов 
награди с грамоти и пла-
кати за принос в туризма- 
фирма „Балканус“ Русе, 

хотел „Скалите“ и къщите 
за гости „Мадона“, „Гето“ 
и „Стакевските къщи“ за 
развитието на селски ту-
ризъм. Всички присъст-
ващи на празника се на-
сладиха  на концерта по 
случай - Откриването на 
туристическия сезон в 
град Белоградчик.  

Официалните гости 
след разходка с атрак-
тивно туристическо влак-
че бяха посрещнати по 
много атрактивен начин 
на Белоградчишката кре-
пост с мед и вино, където 
ученици от нашето учили-
ще в подходящи облекла 
пресъздадоха римската 
епоха.

Румяна Георгиева, 
СОУ „Христо Ботев“ - 

гр.Белоградчик 
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Филиал на  ВТУ  

„Св. св. Kирил и Методий“  - гр. Велико Търново
Специалности  /бакалавър/:
•    Предучилищна педагогика и чужд език
•    Предучилищна и начална училищна педагогика
За контакти:
Адрес: Враца 3000
Ученически комплекс, корпус 1, ет.3
Тел. 092/ 66 38 86, 092/ 64 10 86
www.uni-vt.bg

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – гр. Враца
Във Филиал „Проф. д-р Иван Митев” се  обучават студенти 
по три акредитирани специалности:
Медицинска сестра; 
Акушерка; 
Трудотерапия;
За контакти:
Враца, Университетски Комплекс, Корпус 1, ет. 2
Уеб сайт: http://www.medfi lvr.com
Телефони: 092/66 01 56 – Директор    092/ 64 51 76 – Учебен отдел  Факс: 092/ 64 51 76
E-mail: sytrudnikMC_Vratsa@mbox.contact.bg

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ ГР. ПЛЕВЕН
ВТУ  "Св. св. Kирил и Методий"  - Велико Търново

СПЕЦИАЛНОСТИ В КОЛЕЖА 
Начална училищна педагогика – редовно обучение.
Начална училищна педагогика и английски език – редовно обучение.
Предучилищна педагогика и английски език – редовно обучение.
Конкурсните изпити за 2015 г.
Български език /тест/ – 05 юли 2015г. от 12:00 часа. 
Проверка на говорните и комуникативни способности в 
Педагогическия колеж – гр. Плевен – 05 юли 2015г. 
от 8:00 до 12:00 часа
За контакти: 
ул. ”Никола Д. Петков” № 18 тел.: 064/848042, 064/849588
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски"
За кандидатстудентска информация: тел. 032/261 303 
e-mail:ztaneva@uni-plovdiv.bg

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ в гр. Кърджали 
предлага специалностите:
Български език и английски език;
Български език и история;
Начална училищна педагогика и чужд език;
Предучилищна педагогика и чужд език;
Биология и опазване на околната среда;
Стопанско управление;
Туризъм.



май  2015 г.

Висше училище Колеж по телекомуникации и пощи
Висше училище Колеж по телекомуникации и пощи подготвя специалисти с висше образова-

ние в образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”:
„Комуникационна и компютърна техника” - специалности:
Телекомуникационна информатика;
Телекомуникационни технологии;
Телекомуникационни мрежи;
Безжични комуникации и разпръскване;
Компютърно администриране на софтуерни приложения.
„Администрация и управление” - специалност:
Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и 
пощите.
За информация:
София 1700, "Студентски град"
ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1
url: www.hctp.acad.bg    e-mail:info@hctp.acad.bg 
тел. 02 862 10 34, тел. 02 862 145И
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ФИЛИАЛЪТ в гр. Смолян 
предлага специалностите:
Начална училищна педагогика 
и чужд език (английски);
Български език и английски език;
Български език и история с 
културен мениджмънт;
Информационни технологии, математика и 
образователен мениджмънт;
Маркетинг;
Туризъм;
Биология, човешко поведение и здраве;
Консервационна биология и екотуризъм.

ТЕХНИЧЕСКИЯТ КОЛЕЖ в гр. 
Смолян е със специалности:

Машиностроителна техника и технологии;
Автомобилна техника;
Електроенергийна техника;
Компютърни и комуникационни системи;
Телематика.

Аграрен университет - Пловдив
Факултети:
Агрономство;
Лозаро-градинарство;
Растителна защита и 
агроекология;
Икономика.
За контакти:
4000 Пловдив, бул. “Менделеев” № 12
Аграрен университет – Пловдив
тел. централа: 032/654 200 
http://www.au-plovdiv.bg 
E-mail: ksk@au-plovdiv.bg

Висшето транспортно 
училище „Тодор Каблешков”

Специалности:
„АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА“ 
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕК-

ТРООБЗАВЕЖДАНЕ“ 
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА“ 
„ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА И 

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА“ 
„ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“ 
„ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА“
„КОМУНИКАЦИОННА И ОСИГУРИ-

ТЕЛНА ТЕХНИКА“ 
„КОРАБОПЛАВАНЕ“ 
„КОРАБНА МЕХАНИКА“ 
„СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ В 

ТРАНСПОРТА“ 
„ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ТРАНСПОРТА“ 
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
„УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

СИСТЕМИ ЗА ЕКОЛОГИЯ И ЛОГИС-
ТИКА“ 

За повече информация – Учебен 
отдел, тел. 02 9709 286, инж. Борис-
лав Борисов

Адрес: 1574 София, ул. „Гео Ми-
лев” 158.



https://www.facebook.com/pages/Organization-
Drom/306927972769559

Видин 3700
к/с  "Съединение“, бл. 4, партер
тел: (+359) 94 606 209
факс: (+359) 94 600 713

e-mail: offi ce@drom-vidin.org
www.drom-vidin.org
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Награди за участие в конкурс

Международен ден на джаза
В СОУ „Христо Ботев“ – с. Арчар отбеляззхме деня 

с провеждане на 
джаз междуча-
сие –слушахме 
джаз мелодии 
и изготвихме 
табло.

Нелина 
Мирославова 
– СОУ „Хрис-

то Ботев“ – с. 
Арчар

Участие на ученици от гр. Белоградчик в математическо състезание

Националният уче-
нически конкурс за 
еко-табела от кампа-
нията „Зелена вселе-
на“ за ученици от 7 
до 14 години заинтри-
гува много ученици 
от училището ни. Те 
изпратиха рисунки в 
указаните срокове и 
наравно с 1840 деца 
от 181 училища взеха 
участие в конкурса. 

Селектирана ко-
лекция  от проекти 
за еко-табели е била 
изложена в столична 
галерия от 10 до 27 
март, а  техните автори 
удостоени с почетни 
грамоти. СОУ „Христо 
Ботев“ – гр. Белоград-
чик бе наградено като 
училище участник в 
конкурса „Нарисувай 
еко-табела и опази 

своя роден край“. 
Темира Тодорова от 

Vа клас също получи 
грамота като участник 
в конкурса и нейната 
рисунка е бела част 
от избраните проекти 
на изложбата. Ние се 
гордеем с нейното по-
стижение. 

Ванеса Цветанова, 
СОУ „Христо Ботев“ 

- гр. Белоградчик

По традиция много 
ученици от двете учили-
ща в града се явяват на 
областния кръг на мате-
матическото състезание 
„Европейско кенгуро“. 
Състезанието се прове-
де в нашето училище и 
трима ученици се пред-
ставиха отлично, за което 
получиха грамоти на спе-
циално организирана це-
ремония в ПМГ „Антим І“ в 
гр. Видин на 16 април т.г..
Това са Венислав Антов, 

Виктор Цолов и Илина Ки-
рилова от Vа клас. Много 
награди взеха и малките 
участници в състезанието 
от НУ „Васил Левски“ – гр. 
Белоградчик. Те получиха 
и медали за първо място 
/Виктор Димитров от ІІІ 
клас/, второ място /Герга-
на Дечева от І клас/ и тре-
то място /Цветин Ангелов 
от ІІІ клас/.

Надин Чалъмова, 
СОУ „Христо Ботев”, 

гр. Белоградчик


