
Хей! В първото издание на нашия  вестник
,,Училищни странички“  решихме да се представим и
НИЕ – екипът, който ще работи по новия проект.
Ние сме Алекс, Ани, Виктор, Ванеса, Илиян, Ния,
Цвети и Теди. Ученици сме в осми и единадесети
клас. Това е ядрото на групата, но екипът ни е
отворен за нови хора, мислещи нестандартно и
креативно.  Въпреки че в началото не се познавахме,
вече смело можем да кажем, че сме и приятели,
освен колеги и съмишленици. Наши помощници са
госпожа Филипка Цанова и господин Емил
Младенов. 
Идеята за вестника беше спонтанна, предизвикана
от желанието ни да работим заедно и да творим
нещо смислено и иновативно. И така една
подхвърлена идея се превърна в проект. Всяко начало
е трудно и началото на вестника не е изключение. 
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НИЕ-МЕЧТАТЕЛИТЕ
Целта на вестника е да представя училищния
живот през гледната точка на учениците, затова
го нарекохме ,,Училищни странички“. Той няма да
се уповава на официалност. Искаме в него да има
емоции, различни гледни точки и много цвят.
Екипът ни ще събира материали, ще прави анкети
и ще търси талантите, които са били и са част
от нашето училище. Във всяко издание ще
откривате интересни рубрики, в които е възможно
да намирате и себе си. Ще има и специална
рубрика, в която ще представяме различни ученици
и учители, които ще разказват за живота си,
успехите си и пътя, по който вървят.

Този вестник е вестникът на учениците.
Ние сме като всеки един от вас – учим,
пишем домашни, участваме в различни
конкурси, олимпиади и инициативи. Ние
сме обикновени ученици, които обичат да
творят и да се себеизразяват. ,,Училищни
странички“ е вестникът, който ще внася
цвят в училищния ни живот. ,,Училищни
странички“ – вестникът на учениците.

Приятно четене!

ИЗДАНИЕ НА КЛУБ "МЛАД ЖУРНАЛИСТ" СУ  "ХРИСТО БОТЕВ", ВРАЦА



Представяме Ви интервю на един бивш
ученик от нашето училище, който по-

късно се завръща като преподавател по
български език и литература - Емил

Младенов

Има ли промени между сегашния начин на
обучение и по време на вашето обучение в
училището? 
Почти няма. Казвам го със съжаление, защото
светът се развива, младите хора се променят, а
българската образователна система е в коловоза,
зададен преди повече от век. За тогава може и да
е била адекватна, но вече със сигурност не е.
Добрите учители могат да компенсират много
недостатъци, но те не са магьосници. Затова по
някой път ми се иска да имам вълшебна пръчка.
Не за да бия учениците! (Смее се.) 
Назовете три качества, които трябва да
притежава добрият учител. 
Да обича професията и учениците, да бъде
разностранно развита личност и да бъде
самоироничен. 
Защо избрахте да бъдете учител именно в
това училище? 
Когато след 32-годишно отсъствие се прибрах със
семейството си във Враца, реших, че искам да
продължа да бъда учител на място, където има
мотивирани ученици и добри учители. В СУ
„Христо Ботев“ има и двете. От друга стана,
старая се да изкупя ученическите си пакости с
това, че вече съм „от другата стана“. Често, след
като направя забележка на някой ученик или като
се ядосам за нещо, се сещам какви съм ги
вършил навремето, става ми смешно и ми
минава. 
За да не завършваме с разочарованията:
какво бихте посъветвали учениците?
Не чакайте учителите да ви научат – те могат
единствено да ви подкрепят, да ви помогнат да
придобиете знания и умения. 
Вашето пожелание? 
Бъдете здрави и любопитни към света и към себе
си! 

Защо избрахте да завършите средното си
образование в СУ ,, Христо Ботев‘‘?  
Моята лична връзка с врачанското училище
„Христо Ботев“ е странна. Навремето живеех
близо до училището и беше нормално да ме
запишат в него. Преди мен нашето училище са
завършили моят баща, моите чичовци и леля, а
сестра ми и много от кварталните ми приятели
също учеха там. Изкарах първите четири години,
а за прогимназията се преместих в друго
училище. За да се върна отново в гимназията.
Една от причините беше, че по онова време в
училище „Христо Ботев“ откриха две паралелки с
педагогическа насоченост, т.е. за ученици, които
искат да станат учители. Е, не ме приеха в тези
паралелки, явно са ме сметнали за неподходящ
кандидат. Тогава ме беше яд, сега ми е смешно.
Като се сещам какъв бях, едва ли някой е
предполагал, че от мен ще излезе учител. И така
– записах се в друга, „нормална“ паралелка.  
С какво впечатление сте останали от
училището? 
Щом съм се върнал, явно с добро впечатление!
(Смее се.) Има някакво усещане за традиция и
непреходност в СУ „Христо Ботев“ – сякаш
самата сграда пази спомен за всички тези, които
независимо като ученици или учители (или и
двете като мене) са минали през нея. 
Намерихте ли приятели в училището? 
Разбира се! Както вече споменах, с повечето ми
съученици бяхме и съседи. Играехме след
часовете и в някои часове, дразнехме се,
смеехме се, понякога се биехме, после се
сдобрявахме, правехме щуротии, викаха
родителите, водеха ни при директора,
страхувахме се от родителските срещи,
влюбвахме се в съученички, слушахме музика –
нормалните неща. Но имахме респект към
училището и учителите и знаехме, че като сгазим
лука, после наказанието е заслужено. 

Ботевци
вчера,днес и утре
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Ботевци
вчера,днес и утре

Представяме Ви Кристиан
Цветков, бивш ученик,

завършил паралелка с профил
природни науки, продължаващ
обучението си в Медицински

университет -София

Защо изборът ти е бил училище СУ ,,Христо Ботев‘‘? 
Изборът ми се повлия главно от челната позиция на
училището в почти всички сектори на профилираното и
усилено изучаване на биология и химия, както и отличното
преподаване от страна на учителите. 
 С какво впечатление си останал от него? 
Добра инфраструктура, модерно и бързо оборудване, гъвкава
програма за работа с много ученици, както и полезни
извънкласни и други програми 
Допринесло ли е наученото в училище "Хр .Ботев" за
твоето професионално, човешко, бъдещо развитие? 
Както споменах, училището разполага с всички удобства,
техника и преподаватели, допринасящи за по-нататъшното
развитие в почти всички сфери на кариерно развитие. В моя
случай, с избора на профил биология, успях да се подготвя
отлично за полагане на приемни изпити в МУ-София.  
Намери ли приятели в училището? 
Да намерих много приятели, но верните и стойностните са
малко на брой. 
Какъв съвет би дал на учениците като завършил
средното си образование там? 
Да се отдадат изцяло на нещата, които харесват и които им се
отдават било то спорт или учение. 

Представяме Ви наша 
съученичка Робертина 

Йорданова от 12. ,,б" клас, 
учеща в паралелка с 

профил Обществени науки 

Защо избра да учиш в училище СУ ,,Христо Ботев“?
Избрах това училище, защото то предлагаше това, което исках да уча.
Беше ме впечатлило с визията си и чух много добри отзиви относно
учителите и учебния процес. 
Според теб ще ти помогне ли училищната подготовка за
развитието ти занапред?
Смятам, че подготовката, която получавам в училище “Христо Ботев”,
ще ми помогне значително за развитието ми в бъдеще. Нещата, които
съм научила, и уменията, които съм усвоила, ще са от ползва за
следването ми в университет. 
Кое най-много ти харесва в училището? 
Едно от нещата, които ми харесват в училище, е визията му. Предлага
се комфорт по модерен начин. Много се държи да е чисто и
подредено. Най-хубавото е, че училищният двор разполага с
растителност и места, обозначени за отдих.
Намери ли приятели в училището?
 Срещнах едни от най-добрите си приятели именно тук. Запознах се с
много хора и благодарение на проектите, в които училището ни
участва. Запознах се с хора от различни страни. Имах възможност да
пътувам доста, особено последната година, и съм доволна от това.  
Какъв съвет би дала на съучениците си?
Бих посъветвана съучениците си да се наслаждават на всеки миг,
който прекарват заедно в училище, защото това е една много важна
част от живота ни. 
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Мислиш ли, че това е твоето призвание? 
Аз не мисля, когато пиша. Думите просто идват сами.
Те излизат от душата ми. Наистина вярвам, че всеки
един от нас има някакво призвание. Лекарите –
спасяват човешките животи. Учителите – грижат се за
нашето бъдеще, оставяйки след себе си образовани
поколения. А писателите? Какво е нашето призвание?
Ние лекуваме човешките души. Моето призвание е да
помагам на хората да откриват своя вътрешен мир.
Помагам им да разпознаят, приемат и изпитат всички
чувства на света. Да открият баланса, защото това да
си в баланс със самия себе си и с обществото, в което
живееш дава голяма сила. 
Какви емоции и чувства искаш да предадеш на
хората? 
Искам да покажа, че всичко е възможно. Звучи
клиширано, но на мен ми отне много време да докажа и
на самата себе си, че мога всичко. Искам да окриля
хората и да им дам надежда, че имат силата да
променят – себе си и нашето общество. Искам да
накарам хората да бъдат по-съпричастни, емпатични и
добри. Все по-рядко виждам човеци, които са смирени в
чистата си и неподправена доброта. Това ме натъжава,
защото доказва, че ние отглеждаме хора, които нямат
ценности и дори не искат да чуват за морал. Разбирам,
че се променяме. Времената се променят, но е хубаво
човек да запази в себе си човешкото. Хубаво е, когато
може да подаде ръка на нуждаещия се. Хубаво е в
сърцето му да няма място за зло и корист. 
Кои са думите, които те разкриват? 
- Не ми струва нищо да бъда добър човек, но ми дава
толкова много. Искам хората да ме запомнят като
човек, който го е грижа за чувствата на другите. Да
знаят, че съм емпат, който следва сърцето си, а не ума
си. Добър човек, който си служи с думите, за да прави
хората щастливи. А думите лекуват – и мен, и хората…
Това съм аз – Теди. 
 

Какво те мотивира да пишеш? 
Мотивират ме хората. Мотивира ме мисълта, че
думите ми не са нужни само на мен, но и на много
други хора – познати и непознати. Хора, които
вероятно са в труден момент и имат нужда да знаят,
че не са сами и, че всеки един от нас е преминал
през това, което и те. Много искам да имам връзка с
читателите си и се радвам, че до този момент
успявам да поддържам контакти с тях. Преди да съм
писател, на първо място аз съм човек. И винаги съм
изтъквала в текстовете си нуждата от това да сме
ЧОВЕЦИ и да си помагаме един на друг. Във век като
този, много трудно е да запазиш себе си –
непроменен и недокоснат от цялата тази лошотия,
пошлост и посредственост, които ни заобикалят.
Трудно е да останеш добродушен и смирен. Аз се
стремя към това да запазя душата си чиста и да
давам любовта си на хората. За мен хората са
важни. Чувствата им са важни. Вярвам, че любовта е
единствената сила, която движи този свят. Знам, че
има хора, които имат нужда от мен и текстовете ми
са именно за тях. Мисълта, че по някакъв начин съм
помогнала на някого да премине през труден момент
от живота си или да намери сили да се обича такъв,
какъвто е, ме кара да се чувствам изключително
благодарна за това, че дарбата да пиша, е дадена
именно на мен, а не на някого другиго.  
След толкова много награди и грамоти в тази
област кое за теб е най-важнато? 
Всяко нещо в този живот е преходно. Наградите,
материалните придобивки и славата не са вечни. Но
онази любов, която успявам да дам и да получа от
хората е най-важна за мен. Спя спокойно, знаейки, че
през деня съм накарала някого да се усмихне.
Щастлива съм, знаейки, че съм част от животите на
много и различни хора. Спокойна съм, защото съм
открила своята мисия – да пиша и да помагам на
хората.

Представяме ви........

Теодора Александрова от 11.Б клас. Участничка в много литературни конкурси. Тя сподели
за своята мотивация, за духовната сила след получените награди и отличия, както и за
призванието ѝ да помага на хората, когато пише. От няколко години Теди е член на
литературен клуб "Ботевци". Част от този клуб са много талантливи ученици от нашето
училище. С помощта на своя клубен ръководител – г-жа Диана Николчева, младите
писатели създават поводи за гордост с всяко свое представяне. Последното награждаване
на Теди беше в Националния дворец на децата, където получи първа награда в
Националния конкурс по гражданско образование ,,Хората – еднакви и различни". 
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Баланс
Теодора Александрова, 
11.б клас

смелото решение да се изправи
само срещу стихията. Така
постъпват и различните хора в
общество ни днес.
Противопоставят се. Разкриват се
такива, каквито са. Рискуват.
Променят. Заради тях сме
автентични. А ги наказваме с
безразличие... Вие един от тях ли
сте? Мъгливо е. Умствена.
Духовна. Душевна бедност.
Настанили са се в обществото ни.
Безцелни сме. Да, небостъргачите
,,достигат“ небето. Развиваме се –
технологично. Технологиите ни
отчуждиха, превърнаха ни в
целуващи се роботи. Имаме хиляди
приятели в социалните мрежи, а
колко истински приятели имаме?
Има ли кой да ни подкрепи? Да ни
даде съвет? Не през екрана, а на
живо. Купуваме – ненужни дрехи,
коли и вещи, за да топлим
материалните си души. Властваме
или безвластваме? Кога за
последно постъпихте човешки с
някого? Оставихте ли пари в онази
благотворителна кутия за
болното момче? Нахранихте ли
гладното улично куче с тъжните и
притихнали от страх очи. Кога
бяхте част от обществото за
последно? И кога забравихте за
него? Или по-добре ще е да ви
попитам, все още ли сте хора? И
ако не сме човеци, има ли надежда,
че някога ще бъдем? Баланс. Дълго
търсех лекарството на 21. век.
Намерих го. Нарича се баланс –
между външния и вътрешния свят
на човека. Лутах се. Всеки ми
казваше да го търся в различни
посоки и на различни места.
Казваха ми да бягам от България,
защото тя ,,убива“ децата си. Не
ги послушах. Останах в България,
но поех към себе си. Пътят беше
един. Най - трудният от всички.
Препъвах се, падах, ставах, а после
повтарях грешките си отново.
Понякога се наранявах сама, а друг
път ме нараняваха хората около
мен. Раните се превръщаха в
белези. Разочарованията - в уроци. 

Различни сме. Всеки ден се
запознавам с различни хора.
Забавни. Ядосани. Гневни.
Изморени. Разочаровани. Но все
по-рядко срещам добродушни хора.
Обичам тази дума, защото в себе
си съчетава ,,добро“ и ,,душа“.
Мисля че трябва да си докоснат
от Бог, за да си добронамерен.
Камю би добавил: „Възкресението
е в безкористността“. Да си
специален. Да си земен ангел. А
лесна ли е ангелоподобността в
21. век? Векът на отдавна
залезлите според Ницше богове.
На разврата. На пошлостта. На
безпринципността. На липсата на
морални ценности. Лесно ли е да
запазиш себе си и да останеш
верен на своето вътрешно ,,Аз“?
Не е лесно. Аз платих цената.
Пуснах много хора от живота си и
приютих други нови. Разделих се с
лицемерните приятели и
несподелените любови. Платих
цената на това да съм различна в
свят на еднаквост. Платих със
самота. Тихо страдание. Потънах,
а дъно нямаше. Сега съм тук. И
докато дишам, се надявам. А вие?
Сравняваме се. Конкурираме се.
Променяме се. Защо го правим ли?
За да се харесаме на себе си? Не!
Правим го, за да се впишем. За да
намерим място в обществото. За
да останем незабележими,
унифицирани. Да се слеем с
тълпата. Трудно е да се
противопоставиш. Трудно, но не
невъзможно. Винаги казвам, че
различният днес е като едно
нежно пролетно цвете, изправило
се срещу северния вятър. На пръв
поглед цветето изглежда
загубено. Мислим, че вятърът ще
успее да го обрули и то ще падне
безжизнено на земята. Но това
цвете вече е победило. Победило е
вятъра в мига, в който е взело 

Категория  "Перо"
Страница за ученическо творчество

Така - много пъти. Мечтаех,
преследвах целите си, мотивирах
се. Понякога бях на косъм да се
откажа, но вътрешният ми глас
ми говореше. Наречете го съвест
или каквото друго поискате, но
този глас ме доведе до тук. Беше
тих глас. На моменти едва го
чувах. Долавях тоновете му.
Спокойни. Равномерни.
Хармонични. Успокояваха шума в
мен. Потушаваха огъня в мен.
Време. Трябваше ми много време
да се намеря сред обществото.
Да усетя къде е моето място. Да
се науча да казвам ,,не“ на другите
и ,,да“ на себе си, когато е
необходимо. Да се науча да
поемам отговорността да ме има
и да съм обществото. Да
разпозная, преживея и приема
всички чувства, които изпитвах.
Цялата палитра от емоции.
Оживях. И живея. В духа на
древната мъдрост на Сенека, че
трябва да живея за другите, ако
искам да живея за себе си. Да
раздавам емпатията си на
Другите, които осмислят
обществото. Да се откривам в
тишината на вътрешното си
съзерцание. Баланс. Красива дума,
със съдбовно значение. За мен, за
нас и за обществото, в което
живеем. 

Страницата подготви 
Виктор Костадинов
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На 25.11.2022 г. в конференцията по краезнание ние -
учениците от 6., 7., 8. и 9. клас, взехме участие с голям
интерес. Представихме ученическите униформи в нашето
училище през годините, след като под умелото ръководство
на нашите учители по история проучихме летописната книга
на училището и множество документи в Държавен архив –
Враца. Преживяването, докато представяхме проучването си,
за мен беше неописуемо. Чувствах се в свои води и
преоткрих себе си за пореден път.

Оплакваме се в редките случаи, когато ни задължават да носим
училищни униформи, но ако питате старите хора, които помнят 
 времената на своята младост, ще се учудите от строгите
изисквания, които са имали тогава. Те не просто е трябвало да
носят униформи всеки ден, без значение дали са на училище, или
не, а да ги носят по точно определен начин - да са изпънати,
обувките лъснати, шити по определена кройка и т.н. В архивите на
Врачанската мъжка гимназия има много протоколи, даващи
сведения за наказани ученици, поради неносене на униформа или
неспазване на определените правила за носенето ѝ. Но не мислете,
че изискванията свършват до тук. Ако срещнеш учител по улицата и
не го поздравиш, като свалиш шапка, или влезеш в училищната
сграда с шапка, поведението ти се смята за крайно неуважително и
подлежи на наказание. Още ли мислите, че искат твърде много от
нас? 

отминали Времена

Конференция по краезнание
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Страницата подготви Анита Йотова

Учениците на Средно училище „Христо Ботев“-Враца разбиха конкуренцията в Общинския етап на
състезанието по бадминтон, част от Ученически игри 2022/2023 г. Ботевци спечелиха всички 4 първи места в
различните категории: 5.-7. клас момичета и момчета, 8.-10. клас юноши и девойки.

Спорт

145 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАД ВРАЦА

 Учениците от 10. А клас на от СУ „Христо Ботев“ Враца с
ръководител Красимир Богданов взеха участие в отбелязването на
145-та годишнина от освобождението на гр. Враца от османско
владичество. Общоградското тържество се проведе в знаковата
местност „Калето“, откъдето с тръбен сигнал е възвестена
свободата на врачани. В знак на признателност към руските,
украинските, белоруските, финландските, полските воини и всички
загинали за свободата на България „Ботевци“ поднесоха венец
пред паметника на „Вестителя на свободата“..

Н о в и н иН о в и н и   



Ден на философията

На 17 ноември 2022 г. отбелязахме световния ден на философията в нашето училище.
12.б  клас изнесе открит урок на учениците от 8. клас. И като ученици, които тепърва
започват да изучават философската наука, осмокласниците слушаха с интерес.
Госпожа Албена Миланова, учител по философия, откри урока, след което нейните
ученици представиха философския цикъл. Говореха за различни направления от
философията като логиката, критичното мислене, формите на гражданското
управление, психологията, античната философия и т.н. В края на урока
дванадесетокласниците бяха попитани за това какво е усещането да говорят пред
малките си съученици. Те споделиха, че в началото са били притеснени да застанат
пред непозната аудитория, но в края, след приключване на беседата, са били
изключително доволни от представянето си. 

Тук може да прочетете част от отговорите на въпроса:,,Какво е философията за теб?".
"Философията за мен е необятен свят, отваря безброй врати и
открива неограничен кръг от възможности."
"Философията е възможност да познаваме и разбираме на първо
място себе си, след това и останалите."
"Философията изучава света не сам по себе си, а от гледна точка  
на значението му за човека, неговите интереси и потребности."

"Най-богат е този, който се 
задоволява с най-малко, тъй 
като това е богатството на 

природата."
Сократ 

Екошампиони

Ния Георгиева

Все пак съм удовлетворена, защото наистина това беше
едно доста сериозно количество, за което дойдоха 2
камиона. Доста време се наложи да мерим и товарим
отпадъците, за което помогнаха много ученици и колеги.  В
случая ,,сливи за смет” не ни върши работа, както е
приказката, а целта е повече отпадъци да отидат там,
където ще се използват повторно, а не на сметището,
където предстои в течение на 500 години разлагане и
замърсяване. 

На 19.12.2022 г. Цветомир Христов от 8.а клас 
интервюира г-жа Гергана Комитска, учител по 
биология, относно конкурса ,,Екошампиони”. 
 - Госпожо Комитска, защо решихте нашето училище да
участва в този конкурс? 
- Опазването на околната среда и на природата е моя
мисия от много време и откакто работя в училище ,,Христо
Ботев” ръководя клуб, с който работим в тази посока.
Идеята обаче е в тези дейности да се включват не само 15-
20 деца, а колкото се може повече хора. Инициативата на
община Враца и ЕКОПАК България даде възможност на
всички ученици да се включат в нея. Надявам се поне малко
да съм допринесла за популяризирането на разделното
събиране на отпадъци.    

   -,,Екошампиони" има ли силата да породи хигиенни (за
околната среда) навици в учениците? 
-Има силата, ако това продължи. Имаше класове, които
спонтанно продължиха след това да събират пластмасови
отпадъци, но като че ли е по-добре да се постави тази
задача на ученическия съвет, на ръководствата, на
класовете, защото е свързано с това да се закупуват чували
и да се подтиква ежедневното отделяне на този отпадък. Би
било добре, разбира се, прекрасно, но като че ли затихна
този ентусиазъм след кампанията. Младежкото ръководство
и ученическият съвет трябва да направят така, че тази
кампания да е перманентна - без да очакваме награда и без
да се съревноваваме, просто да го правим ежедневно и в
края на седмицата, когато чувалът се напълни, да го изнесем
до жълтия контейнер, за да се изхвърли. 

С решение на ЮНЕСКО, ежегодно всеки трети четвъртък
на месец ноември, се отбелязва Световният ден на
философията. С това се подчертава непреходната
стойност и значение на тази наука, особено за младите
хора, защото тя насърчава критичното и независимо
мислене, способна е да работи за по-добро разбиране на
света,  за  толерантност и мир.

  -С какво допринесе нашето участие? 
-Нашето участие допринесе за това Враца да е победител в
кампанията, която в този момент протичаше в 5 града, като
включваме Пловдив, Вършец, Дупница и др.. Враца предава
повече от половината отпадъци – 12 тона, което е едно
добро постижение. 
 Малко или много е събраното от нашето училище? 
-Нормално бих казала, защото това бяха отпадъците,
 събирани в продължение на 1 месец в семействата и
разбира се, някои класове събираха тук, не е малко, но
винаги можем да искаме повече. 

Ако единственото, което 
знам, е, че не знам нищо, 

знам ли нещо?

Страницата подготви Цветомир Христов
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 ,,Човек е щастлив, когато е на път.“ – казахме ние и отпътувахме
за Букурещ Беше ранна утрин и заваля първият сняг за тази
година. Бяхме сигурни, че ни очаква дълъг път, изпълнен със смях,
веселба, нови приятелства и история…много история. Поради
пандемията от коронавирус през последните няколко години,
пътуванията бяха отменени, а те са любимата част от училищния
живот както на учениците, така и на учителите. Те са времето,
когато можем да съчетаем полезното с приятното и за момент да
избягаме от класната стая, и да се пренесем на ново място,
където да продължим образователния си процес. На 29 ноември
отпътувахме общо 48 ученици. Върнаха се половината. Шегувам
се! Всички се върнахме, защото неотлъчно до нас бяха учителите ни
по история - госпожа Филипка Цанова, господин Красимир
Богданов и господин Явор Венчев, който преподава изобразително
изкуство.
 Когато пристигнахме в столицата на Румъния, бяхме посрещнати
от големия родолюбец и председател на Демократичния съюз на
българите в Румъния – проф. Лука Велчов. Той беше много
интересен и интелигентен, но в същото време имаше чувство за
хумор. Обичаше България и милееше за родината си, неслучайно ни
приветства с цитат от стихотворението ,,България, това си ти“.
Посетихме историческото гробище ,,Беллу“, където е бил погребан
великият герой – Георги Сава Раковски. Там видяхме и
грандиозната гробница на братята Евлоги и Христо Георгиеви –
дарители на средствата за изграждане на Софийския
университет. Успяхме да видим, въпреки дъжда, и гроба на
Димитър Хадживасилев, благодарение на когото е изградено
търговското училище в Свищов. Качихме се в автобуса и
потеглихме. Успяхме да се докоснем и до старата част на
Букурещ. Тя предизвика голям интерес. Сградата на Солаковия
хан, където е живял Любен Каравелов, и където са се провеждали
заседанията на БРЦК се извисяваше. Имахме възможността да
видим и местата, където са живели българи като Раковски, Ботев,
братя Георгиеви, Хадживасилев и други. Българи, за които си
струва да знаем и да помним. Българи, заради които днес ни има!
И България я има на картата! Всички ученици много се
въодушевихме, когато зърнахме огромната и красива сграда на
румънския парламент, която е втората по големина
административна сграда в света след Пентагона. След дълго
пътуване, имахме възможността и да си купим сувенири, подаръци
и различни типични за Румъния ястия от Националния коледен
базар, който се намираше точно пред парламента. Направихме си
много снимки, разходихме се и успяхме да пообщуваме малко с
търговците от базара. Всички хора бяха много мили и дружелюбни
с нас. След базара се разделихме с проф. Велчов, когото
аплодирахме бурно.

Отпътувахме за Русе. Настанихме се в хостела и имахме свободно
време. Някои от нас отидоха в мола, други на разходка, а трети –
гладни и уморени, отидоха да вечерят. Сприятелихме се с наши
съученици от различните класове и успяхме да намерим много общи
теми. След вечеря се събрахме по стаите, както всички ученици
обичат да правят. Успяхме да намерим път един към друг.
Забавлявахме се. Смяхме се. Веселихме се. Разказвахме си истории.
Споделяхме опит и съвети. В полунощ честитихме рождения ден на
Ивайла от 9. клас, която бе решила да отпразнува празника си с
нас. Поздравихме я с песен, а тя ни почерпи с бонбони. Накрая
заспахме, защото бяхме много уморени от дългия ден, който беше
пълен с интересни изненади и много нови знания, които получихме по
нестандартен и иновативен начин. Видяхме с очите си, създадохме си
спомени и запомнихме за цял живот – емоцията и историята.
 Ние – младите ,,Ботевци“, се срещнахме с Българското възраждане
и в град Русе, където успяхме да разгледаме къщите музеи на Захари
Стоянов и Баба Тонка Обретенова. Също така посетихме и
Пантеона – приютил костите на много български национални герои
като Филип Тотю, Стефан Караджа, Панайот Хитов, Никола
Войводов и др. След разходката в град Русе отпътувахме за Враца. В
автобуса настроението беше приповдигнато и нямаше ученик, който
да не се забавлява. Времето летеше, защото компанията и средата
бяха много приятни. Изминахме пътя неусетно и автобусът спря пред
нашето училище. Колкото и да не ни се искаше, беше време да се
разделим един с друг и да сложим край на тази прекрасна
образователна екскурзия.
 Благодарни сме на дарителите, които ни предоставиха
възможността да опознаем нови паметни места от българската
история. Благодарни сме и на учителите си, които бяха не само
наши преподаватели, но и родители, и приятели по време на това
незабравимо пътуване. Готови сме за следващото приключение.
Чакаме с нетърпение да ни кажат: ,,Събирайте си багажа, защото
утре заминаваме.“ А ние – учениците, няма да питаме къде, защото
знаем, че мястото не е важно, стига да си с правилните хора,
положителната емоция и веселието са гарантирани.

До Букурещ и обратно /през Русе/До Букурещ и обратно /през Русе/

Из пътеписите ни...

Страниицата подготви Теодора Александрова 

Училищни страничкии                                                                                                                          Страница 8



КоледноКоледноКоледно   настроение
Посрещнахме Коледа. Еуфорията беше голяма. Малки и големи украсяваха класните си стаи и се
състезаваха кой ще вложи най-много креативност. За края и началото на всеки час звучеше коледна песен и
дори Скруч в тази обстановка тръпнеше в очакване на Коледа. 

Дядо Коледа, ела при нас!

Чакаме те с нетърпение, 

и коледно настроение!
 

Коледата носи чудна стихия,

 и ни омагьосва с пъстра магия!

Тя спомен носи за звездата,

 що огряла в тишината.

И за пелените, 

що постлала на земята.

 

Дядо Коледа тъй драг, 

иде с еленов впряг!

Добродушен, белобрад

гост от приказния свят.

Песни...Танци...Коледари...и Дядо Коледа. Пъстри, весели и изпълнени с настроение бяха тържествата,

подготвени от нашите по-малки съученици и техните учители в последната предваканционна седмица.

Юлия 4.б клас

7.б клас – големият победител в

конкурса за най-красива коледна

украса. Престижното второ място е за

7.в клас, а 6.г клас грабна бронза.

Учениците на СУ,,Христо Ботев", повлияни от деня на толерантността,

Деня на християнското семейство и Коледа, носещи искрицата на

добротата и съпричастността, организираха няколко

благотворителни инициативи. Над 6000  лева бяха набрани от

дарителските кутии в училище, с които ще се подпомогне лечението

на две момчета - Антон и Калин, болни от левкемия. Искрено

вярваме, че ще успеят да се справят с коварната болест.  
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Под надслов "Семейства в подкрепа на образованието" в Деня на

християнското семейство беше проведен благотворителен базар, в който много

активно се включиха нашите най-малки съученици и техните родители. С

ентусиазъм ботевци се включиха и в Коледния базaр с ръчно изработени

картичики, коледна украса и сладкиши. Със събраните около 2 200 лв. ще бъдат

подпомогнати нуждаещите се ученици от нашето училище. 

За пореден път ботевци доказаха че имат големи сърца !



,,През цялата нощ гори ,,бъдника‘‘ и не бива да
угасва,защото лошо ще се случи в къщата. Белият лук
се раздава на другия ден на всеки член от семейството -
жените го носят на гердан, а мъжете в поясите си до
Бабин ден. Бъдникът гори до пропяване на първи и
втори петли. Колкото е останало от него, го ,,спастрят‘‘ в
нещо и когато някое дете е ,,уручасано‘‘, вземат от
бъдника малко, потапят го във вода и с нея мият лицето
му и го запойват едновременно. На другия ден вече е
Коледа - 25 декември и тръгват коледари от къща на
къща и пеят песни. Стопанката ги дарява с колаци,с 
 ошав, с месо. Не навсякъде пеят песни, а само
там,където се надяват,че ще ги дарят богато. "

Биволско здраве - обреден хляб за 
Бъдни вечер

Игнажден или просто,,Игнат‘‘ – 20 декември.. 
На този ден, който първи дойде в къщата на
домакина, го ,,насаждат‘‘ зад вратата, за да им лежат
кокошките, когато легнат да мътят. Лицето,което е
влязло в дома им, трябва да носи в ръцете си малко
слама и ,,клечарляк‘‘ и като влезе в стаята да
благослови домакините за голям берекет, като
хвърля ,,клечорляка‘‘ в едното ,,кьоше‘‘. Същия го
,,насаждат‘‘ зад вратата, за да седне на метлата.
Това се прави да им лежат квачките на яйцата.
Същият гост разбърква с церова шумка жаравата на
огнището и благославя.  Срещу,,Игнат‘‘ не се преде,
не се плете. Уверени са, че тая нощ караконджолите
обикалят около къщата и ако видят, че някоя жена
преде, влизат, убиват я и й разточват ,,чирвата‘‘.
Сурваки – Васильовден – 1 януари.На тоя ден ,т.е.
срещу Васильовден момичетата от махалата се
събират в една от своите дружки, донасят чемширови
листа или ,,гръстено‘‘ семе и започват да ги ,,пукат‘‘.
Сложат две зърна или листенца и наричат мома и
ерген. По това, кое  зрънце (листенце) се пукне първо
се гадае дали нареченото ще се случи или не. 
След ,,първи петли‘‘ тръгват момчета да сурвакат.
Всяко едно от тях си е отсекло сурова ,,духова‘‘
пръчка и с нея започват своята благословия. Първо
сурвакат домакина на къщата. Сурвакарите ги
даруват с повесма и свински суджуци или мръвки.
Срещу Васильовден се прави баница, в която се
слагат клечки, наречени на овцете, кравите, къщата и
една пара. 
 

Стани нине, господине отвори ни, посрещни ни.
Добри сме ти гости дошли добри гости-коледари.
Ой, коледо, мой коледо, роди ми се , боже чедо-
 на стопанин къща здраве, а на нази-добри дари.

 

Традиции и обичаи от миналото...

Малка Коледа – 24 декември. Това е денят преди самата Коледа. Малка Коледа
се празнува по подобен начин като същинската Коледа. Най-старата жена вкъщи
се разпорежда коя от жените каква работа ще върши във връзка с
приготовлението за Бъдни вечер и Коледа. 
За Малка Коледа се смесват ,,колца‘‘. Тестото се навива на ,,кръгчета‘‘ и се
съединява с друго тесто. Заедно образуват четирите колела на колата. 
Вечерта на Бъдни вечер се слагат на ,,синията‘‘ – печени бели тикви, колачета,
бял лук, ошав, орехи и гозба. След като членовете на семейството се навечерят
не вдигат синията, защото през нощта ще слезе Господ, за да се нахрани и
благослови тази къща за голям (богат) берекет през годината. 

Цветана Галатинска от с Рогозен ни разказва за традиционните български

празници, обичаи и обреди.

Варена тиква

Сурвачка Ошав
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