
 

НАШЕТО МЯСТО В 
ЕВРОПА 

Членството на Бълга-

рия в Европейския съюз е 

факт, но пълната интегра-

ция е процес, в който 

всички трябва да вземем 

участие. Не само полити-

ческият елит на страната, 

не само правителството и 

парламента, но и малкият и 

средният бизнес, социал-

ната и културната сфера, 

неправителственият сектор.              

За да бъдем истин-

ски европейци, аз смятам, 

че трябва да се развиваме 

по образец на доказалите 

се европейски държави. 

В БРОЯ: 

• Това сме ние 

• Отново заедно 

• Страница на 
музите 

• Интервюта 

• Анкети 

• Конкурс 
“Моята 
ваканция” 

На  стр. 2. 

През втория срок на 
учебната 2008/2009 год., 
учениците от Клуб Инсула 
Европа при СОУ „Цанко 
Церковски”, гр. Полски 
Тръмбеш под 
ръководството на г-жа 
Д.Атанасова - ръководител 
на клуба, и г-жа Емилия 
Александрова - учител по 
биология и здравно 
образование,  работиха 
активно по темата 
"Опазване на природните 
ресурси в моя роден край".  

Създадени бяха 
множество екипни проекти, 
с които учниците участваха 
в различни състезания на 

СТР.1 .  

Първ ият  т ур  на 

нашата игра INSULA GAME 

приключи на 9 май 2009г. В 

оспорваното състезание 

участваха над 90 ученика от 

четирите клуба „Инсула 

Европа” в партньорската 

мрежа. Победител е Калина 

Иванова от клуба при СОУ 

”Цанко Церковски”, гр.Полски 

Тръмбеш с резултат 35518 

точки! Наградата за нея е 

осигурена от Центъра за 

образователни инициативи. 

Поради големия интерес, наши-

ят клуб реши да обяви втори 

тур на играта, който да фина-

лизира на 15 юни. Победител е 

Гено Петров от Брезово. 

 Честито на победителите! 
Пожелаваме на всички нови 

успехи! 

Клуб Брезово  

На стр.3   

И З Д А Н И Е  Н А  У Ч И Л И Щ Н И Т Е  К Л У Б О В Е   “ И Н С У Л А  Е В Р О П А ”  

Здравейте, приятели! 

На 9-ти май  приключи първия етап от нашата игра!  

Победител е Калина Иванова.  Поздравления! 

Играта продължава!!! 

ПЪРВА НАГРАДА В 

МЛАДЕЖКИ ФОТОКОНКУРС 

"ДА СЪТВОРИМ 

ЗАЕДНО..."  МЛАДЕЖИ С ЕВРОПЕЙСКО 
МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЯ 

КЛУБ ИНСУЛА ЕВРОПАКЛУБ ИНСУЛА ЕВРОПАКЛУБ ИНСУЛА ЕВРОПА      

9 МАЙ -  ДЕН НА ЕВРОПА 

Проектът се 
осъществява с 
финансовата 
подкрепа на 
Оперативна 

програма „Развитие 
на  човешките 

ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от 
Европейския съюз 
чрез Европейския 

социален фонд“ 

Национално и место ниво.  

За участие в 
конкурса по 
Информационни 
технологии, организиран 
от Националния 
ученически Екопарламент 
бяха изпратени три 
проекта. Два от тях, 
„Защитените обекти –  
гордост, грижа и завет за 
бъдните поколения!” на 
Деница Дончева от 5 клас 
и “Защитени обекти в 
България” на Никола 
Василев от 6 клас, са в 
челната тройка  на 
възрастова група 5-8 клас.  

На  стр. 6. 



условията и подкрепата на 
наш ет о  уч и ли щ е и 
п о ж е л а в а м е  н а 
участниците в школата, 
които идват след нас 
много по-големи успехи и 
да помнят, че можем да 
успеем само когато сме 
заедно и когато истински 
го желаем! 

олимпиада по ИТ в Монтана. 
Поради добрите резултати 
п р е з  г о д и н а т а , 
ръководителят на школата г-
жа Глушкова е поканена да 
участва като лектор в 
Лятната изследователска 
школа на УчИМИ през м. 
юни.  

Б л а г о д а р и м  з а 

ДА ИСКАШ, 
ЗНАЧИ ДА МОЖЕШ 

У ч е н и ч е с к а т а 
изследователска школа по 
И Т  н а  С О У » Х р и с т о 
Смирненски» Брезово избра 
тази френска максима за 
свое мото и макар понякога 
да ни е трудно, вярваме, че е 
ако желаем да постигнем 
целите си достатъчно силно, 
със сигурност ще се справим! 
П р е з  т а з и  г о д и н а 
разработихме осем проекта 
по ИТ, с които участвахме на 
13 публични защити на 
национални състезания, 
конференции и олимпиади. В 
резултат, ние зрелостниците, 
получихме 23 отлични оценки 
за прием в български 
университети. Екип от 
школата разработи и играта 
на нашите клубове «INSULA 
GAME”. Двама от нас станаха 
лауреати на Ученическия 
институт по математика и 
информатика(УчИМИ), а 
трима се класираха за 
участие на Националната 

Да бъдеш член от клуб 
„Инсула Европа” е нещо много 
хубаво и интересно. 

В него можеш да достигнеш 
до много неща, които не знаеш и 
да се запознаеш с много деца от 
различни краища на България. 
Да правя проекти е една от 
мечтите ми, за които преди  съм  
смятал, че няма да бъдат 
реалност, а те се сбъдват пред 
очите ми. Да се запознавам с 
деца, за които не съм чувал 
нищо и изведнъж да станете 
приятели, е чудесно! 

В клуба всичко е възможно, 
стига да имаш въображение и 
фантазия! 

Да бъдеш част от Инсула 
Европа е нещо прекрасно и 
незабравимо! :)  

Николай, 6 кл 

Непланувана, но весела и интересна среща в Монтана 

НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХОЛОГИ  

 МЛАДЕЖИ  
С ЕВРОПЕЙСКО МИСЛЕНЕ  

И ДЕЙСТВИЯ 
От стр.1. 

Нашите ученици 
получиха специални 
поздравления за работата 
си от Теодора Върбанова- 
мениджър „Образователни 
програми”, Майкрософт 
България и председател 
на журито. Те и още 19 
участника от цялата страна 
са поканени да вземат 
участие в Майсторския клас 
на Майкрософт България. 

Деня на Европа-9 май, 
учениците от СОУ „ Ц. 
Церковски отбелязаха с 
информационна кампания и 
викторина, организирана от 
клуб „Инсула Европа”. На 
този ден малките 
второкласници се запознаха с 
историята, символите, 
институциите и днешните 
граници на Европейския 
съюз.  

С голям  ентусиазъм 
малчуганите отговаряха на 
зададените им въпроси и 
показаха знания и интерес.  

Всеки получи брошура „ 
Пътеводител на малките 
европейски граждани” и 
разделител за книга, които 

съдържат  представената 
им информация за 
Европейския съюз. 
Рекламните материали 
за мероприятието са 
изготвени от членовете 
на клуб „Инсула Европа”. 

Във връзка с празника бе 
подготвено и излъчено 

родиопредаване за всички 
ученици от училището.  

Бяха наградени най-
добрите снимки от 
фотоконкурса „Европа в 
моя свят”. 

Клуб П. Тръмбеш 

СТР.  2  

ОТНОВО ЗАЕДНО 

НОВОТО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО 

В периода 29-31 май 
2009 год. в град Монтана се 
проведе финалния  кръг на  
Седмата  Национална 
олимпиада по 
Информационии 
технологии.  

От област Велико 
Търново в първа 
състезателна група 5-7 клас 
бе допуснат до участие 
само един проект и той е на 
учениците от 6 клас при 
СОУ „Цанко Церковски”, гр. 
Полски Тръмбеш Никола 
Василев и Йордан Николов. 
След оспорвана борба с 35 
екипа от цялата страна, 
проекта на учениците, на 
тема „Компостиране” бе 
номиниран  на четвърто 
място.  

Поздравяваме 
участниците с първото им 
убедително предствяне и 
им пожелавааме бъдещи 
успехи. 

Клуб П.Тръмбеш 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 

ЧЕТВЪРТО МЯСТО  
ЗА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

Т..Върбанова с Йордан и Никола  



-Господин Борисов, 
случайно научихме, че в 
началния курс сте били 
ученик в нашето 44 СОУ 
„Неофит Бозвели”. Какъв 
ученик бяхте? Имахте ли 
хубави спомени от ония 
години? 

Учих една година във 
вашето училище. Майка ми 
беше учителка и ни 
възпитаваше в уважение 

към училището. Бях пълен 
отличник. Обичах спорта и 
често пъти прекарвах 

повече време на игрището, 
о т к о л к о т о  н а д 
домашните. Стремях се да 

съм пръв във всяка област 
и не отстъпвах нито в 
учението, нито в спорта и 

с х в а т к и т е  м е ж д у 
момчетата. Увличах се по 
приключенски книги и 

филми и исках да съм от 
добрите, силен, смел и да 
побеждавам. 

- Кои са основните 
предизвикателства пред 
Вас в момента? 

 Мечтата ми е да 
направя така, че вие 

м л а д и т е  х о р а  д а 
останете в България. 
Нека да учите в чужбина, 

д а  п ъ т у в а т е  и 
специализирате по цял 
свят, но да се върнете 

тук, да работите и да 
живеете в нашата 
страна. Тук е вашият 

дом и никой няма право 
да ви го отнема. За 
т о в а  е  в а ж н о 

образованието ни да е 
добро. Вие да се 
чувствате добре в 

От стр.1. 

На 11 юни в 
Информационния център 
на Европейския съюз, 
Представителството 
на Европейската 
комисия в България 
официално награди 
тримата победители в 
младежкия 
фотоконкурс "Да 
сътворим заедно...", 
посветен на 
Европейската година 
на творчеството и 
иновациите 2009. 

С първа награда 
в конкурса бе отличен 

Член на Клуб Инсула 
Eвропа в СОУ ”Цанко 
Церковски” Никола 
Василев, ученик от 6 клас. 
Снимката, с която нашия 
ученик спечели е „Писано 
яйце за Великден” и 
предтавя как Светла 
Ракшиева- Директор на 
Етнографския музей 
София, разкрива тайните 
на восъчната техника за 
изписване на великденски 
яйца. Творбата е 
създадена по време на  
едно от мероприятията на 
клуба, под ръководството 
на госпожа Димитринка 
Атанасова. Тя 
олицетворява радостта и 
удовлетворението то това „ 

да твориш нещо с ръцете си”, 
докосването  до безкрайната 
игра на цветове и фигури, до 
красотата на българската 
традиция. 

Церемонията по 
награждаването бе 
официално открита от г-жа 
Зинаида Златанова -
Ръководител на 
Представителството,  която 
поздрави победителите и 
откри изложба на най-
интересните и оригинални 
творби, участвали в 
конкурса.  

След церемонията 
ученици от Националната 
мрежа на българските 

европейски клубове в 
средните училища 
дебатираха по темата 
"Творчество и иновации 
в училище". Работата 
на клуб „Инсула Европа” 
бе високо оценена от 
Председателя на 
Националната 
асоциация на 
българските европейски 
клубове (НАБЕК) г-жа 
Красимира Василева.  

Клуб П.Тръмбеш 

ДА БЪДЕМ МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ 

рани литературни творби 
на ученици от СОУ „Ц. 
Церковски”, създадени 
през последните пет 
години.  

Илюстрациите са 
рисунки на ученици, 
посещаващи СИП „Изоб-
разително изкуство”. 

Повечето от отпеча-
таните творби са отличени 
с призови награди в на-
ционални и международни 
конкурси.    

Разтваряйки страни-
ците на алманаха, чита-
телят се потопява в света 
на децата и открива 
техните послания към 
възрастните. 

На представянето на 
книгата присъстваха кмета 
на Община Полски Тръм-
беш - г-н Георги Чакъров, 

Директора на националния 
музей на образованието 
гр.Габрово – г-жа Кара-
гьозова и много гости.  

За спомен от 
представянето, на всички 
присъстващи беше пода-
рен по един алманах. 

По книгата работиха 
учители от училището: 
съставител и редактор- г-жа 
Ивелина Монева; редактор  
- г-а Мариана Цачева; 
художник на корицата - г-ца 
Галя Хаджиатанасова; гла-
вен редактор и цялостно 
оформление – инж. Дими-
тринка Атанасова. 

Издателството, което 
уважи труда на учениците и 
отпечата творбата, е 
„Инфовизион”- град Ловеч. 

Калина Иванова IX кл 

Клуб П.Тръмбеш 

   На 11 май в 
историческия музей на 
град Полски Тръмбеш  бе 
представен литературни-
ят алманах „Песъчинки”. 
Той е посветен на 135-
тата годишнина от осно-
ваването  на светско учи-
лище в град Полски Тръм-
беш. Издаден е от СОУ 
„Цанко  Церковски”-град 
П.Тръмбеш.  

В алманаха са съб- На стр.6 

ПЪРВА НАГРАДА В МЛАДЕЖКИ ФОТОКОНКУРС  

"ДА СЪТВОРИМ ЗАЕДНО..." 

УЧЕНИЦИ ПИШАТ КНИГА 

СТР.  3  

ИнтервюИнтервюИнтервюИнтервю    

с Бойко Борисовс Бойко Борисовс Бойко Борисовс Бойко Борисов    

“Писано яйце за Великден” 



 Анкетата е проведена сред 
уч еници на  СОУ “Ц анк о 
Церковски”, гр. Полски Тръмбеш. 
 

Кризата не е навлязла с пълна 
сила в България. Антикризисния 
план на страната не е ефикасен. 
България е бедна страна. Тя няма 
нужните ресурси, за да излезе 
сама от криза. Трябва да се търси 
помощта на Европейския съюз. 
Лично мен кризата ме удари вече. 
Цените на компютърните части 
скочиха много. 

Николай 9б 

 

 

 Как ми се отразява кризата? Ние 
младите винаги искаме нещо, а 
заради кризата не можем да го 
получим. Цените са прекалено 
високи, а заплатите на родителите 
ни са се същите ниски. И преди не 
беше добре,а сега още повече.  
Докога ние българите ще сме все 
назад? Пак чакаме нещо и някой, 
който да ни помогне. Явно сами не 
можем да се оправим. 

 Мария 9б  

 

 

За тази криза са виновни големите  
държави  в света като САЩ и Русия 
с техния стремеж за икомномическо 
и политическо превъзходство, но 
най-засегнати ще бъдат малките  
страни като България, тъй като те 
винаги са зависели от някого. 

Милен 9б 

 

 

Според мен икономическата криза 
не съществува. Тя е измислена заради 
по големите държави.   

Мариета 9б 

 

 

    
МоМоМоМоето мнение за ето мнение за ето мнение за ето мнение за 

икономическата  кризаикономическата  кризаикономическата  кризаикономическата  криза    

СТР.  4  

 

си сметка за  тежката борба 
с догми и канони, за битката 
с носителите на триезичната 
ерес, в която  Константин 
Философ написва нашите 
Аз, Буки, Веди.  

Годината е 855-та. От 
този момент нашият народ 
заема своето достойно 
място сред признатите 
народи на Европа. Ние 
знаем и добре помним как 
Климент, Наум, Ангеларий 
създадоха Преславската, 
Охридската школа, как 
обучиха на четмо и писмо 
хиляди млади българи. И 
това е нашето основание да 
твърдим, че именно в 
люлката на Средновековна 
България се ражда, 
утвърждава и налага 
кирилицата като азбука на 
милиони хора, на много 
народи. И този безспорен 
исторически факт е в 
основата на националната 
ни гордост, че „... и ний сме 
дали нещо на света”. 

Мариета Ангелова , 9кл 

Клуб П.Тръмбеш 

най-съкровеният български 
празник. В този ден всички, 
изпълнени с гордост и 
самочувствие, се стичат в 
училище - това значимо за всеки 
българин място, където са 
събрани голяма част от най-

важните знаци за нашата по-
близка и по-далечна история и 
култура.  

Този ден има особена 
магия. Тя идва от това, че на 24 
май ние, българите, 
отбелязваме не само празника 
на българските букви, но и 
величието на делото на светите 
братя Кирил и Методий. Даваме 

Всяка година България 
отбелязва тържествено Деня 
на българската писменост и 
култура на 24 май. Този ден 
е повод за радост за едни и 
сълзи за други. 
Абитуриентите плачат, тъй 
като това е последния им, 
след който всеки поема по 
своя път.  А за най-малките - 
първокласниците, това е 
повод за радост. За тях 
първата учебна година е 
приключила и те могат да се 
отдадат на ваканция и 
забавления.  

24 май не е просто 
поредния официален 
празник - това е денят, в 
който всеки българин може 
да изкрещи с пълно гърло, че 
е горд потомък на нация, 
допринесла не малко за 
културното развитие на 
Европа.  

Празникът е символ на 
достойнство, традиция и 
духовност.  

24 май - денят на 
светите братя Кирил и 
Методий, е най-светлият, 

24 МАЙ-ДЕН НА ГОРДОСТ И ВЕЛИЧИЕ   
СОУ “ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ”,  

ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Задачата се оказа доста 

трудна, но все пак бяха 

направени някои ориги-

нални предложения за 

разрешаване на кон-

кретни ситуации. 

 Ръководството на 

училището благодари на  

своите заместници и се 

надява един ден това да 

бъдат техните постоянни 

длъжности. 

 

8 май 2009г. бе обявен 

за “Ден на ученическото 

самоуправление”.  

В този ден учениците 

заеха местата на ръко-

водители, учители, адми-

нистратори ... и се опитаха 

сами да решат проблемите, с 

които ежедневно се сблъскват 

възрастните.  

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ  

В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  ГР. РОМАН 

Директор за един ден 

 

Зам. директор  Технически секретар 



Мисля, че икономическата криза в 
България се проявява слабо и скоро 
ще се преодолеел Прекалено много 
се говори за нея във всички среди, а 
аз не виждам някакви особени 
промени. 

Въпреки всичко нещата опират 
до управляващите, които са длъжни 
да реагират адекватно. 

 Накратко казано мисля, че е 
“Много шум за нищо” 

Михаела 9б 

МоМоМоМоето мнение за ето мнение за ето мнение за ето мнение за 
икономическата  кризаикономическата  кризаикономическата  кризаикономическата  криза    

Клуб „ИНСУЛА ЕВРОПА”  

при СОУ” Ц. Церковски”, гр.П.Тръмбеш  

обявява  

КОНКУРС  
за снимка, разказ, 

стихотворение, есе, ... 

или накратко  

за най-интересен материал  

на тема  

„Моята ваканция” 

Вземете фотоапарта или ни 
напишете какво сте видели, 
преживяли или прочели през 

летните дни. 

 В конкурса могат да участват 
всички ученици с неограничен 

брой авторски материали.  

Очакваме вашите предложения 
в партньорската зона   

адрес: http://www.cei-bg.org/ 

или 

didi_at@mail.bg 

didipv@abv.bg 

Моята ваканция ...Моята ваканция ...Моята ваканция ...Моята ваканция ...    

 

   

Под г от ов кат а  за 
отбелязването на 9 май в 
нашето училище 
започна още през м. 
ноември миналата 
г о д и н о ,  к о г а т о 
възникна идеята да 
създадем виртуална 
игра – викторина, с 
к о я т о  д а 
стимулираме всички 
ученици от нашите 
четири училища да 
научат повече за 
Европейския съюз и 
страните-членки.  

Създаването 
на играта като 
интернет-приложение беше 
реализирана от екипът на 
У ч е н и ч е с к а т а 
изследователска школа по 
ИТ на училището. Тестването 
на играта приключи до 

началото на м. март. 
Благодарим на всички 

ученици от четирите клуба за 
чудесните въпроси, които ни 
изпратиха и затова, че 
направиха играта толкова 
интересна, а напреварата 
толкова оспорвана!  

В  д е н я т  н а 
отворените врати, за да 

популяризираме 
з н а н и я т а  з а 
Е в р о п е й с к и я 
с ъюз  и да 
с т и м у л и р а м е 
н а ш и т е 
съученици да 
научат повече за 
него, направихме 
цветни табла и 
п о с т е р и  з а 
коридорите и 
стаята на клуба. 
Проведохме и 
в ъ т р е ш е н 
конкурс между 

в с и ч к и  у ч е н и ц и  о т 
училището,  които се 
премериха зненията си с 
въпросите на играта IN-
SULA GAME.  

Д. Плачкова 

Името на спорта може да 
се преведе като «градски 
лов на препятствия», 
«изискана игра» или 

«ставащ свободен». 

Паркурът е 
естествен метод за 
трениране на човешкото 
тяло да се движи по-
бързо. Това изкуство 
изисква истински дух на 
воин и предлага чист 

Стилиян Стоянов 
и Ивайло Чаков учат в 
шести клас на 44 СОУ. 
Както повечето 
момчета , обичат 
да спортуват и да 
се забавляват. Те 
практикуват 
паркур – 
сравнително нов 
у нас спорт, който 
бързо набира 
популярност.  

Какво е това 
паркур? 

Разказват 
Стилиян и 
Ивайло. 

„Паркур” («le 
рarkour») е изкуство, 
създадено от 
французина Давид 
Белле. Названието на 
спорта произлиза от 
френската дума, която 
се произнася по същия 
начин, и означава 
«бягане с препятствия». 

екшън на тези, които го 
практикуват. Паркурът 
изгражда силна психика, 
позволяваща на човек да 

се справи по-
лесно с 
препятствията. 
Дава свобода на 
движението и 
мисълта. 

Елементарните 
правила на спорта 
и възможността 
де се тренира 
практически 
навсякъде 
привличат масово 
младежи от 
всякаква възраст 

и с различни способности. 
От създаването си спортът 
не е поел една крачка 
назад, и то буквално - в 
паркур никога не се 
ползват стъпки назад.  

Ден на Европа в  
СОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”  

ГР. БРЕЗОВО 

ПАРКУР - НАЧИНЪТ ДА НАМЕРИШ 
СЕБЕ СИ 

44 СОУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”, ГР. СОФИЯ 

СТР.  5  
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Длъжни сме да знаем своите права 

и да се възпол-зваме от тях. 

Според мен един човек е европеец, 

когато се чувства такъв и когато 

има желение да бъде такъв. 

Една сериозна тема за нас е 

изграждането на обща енергийна 

европейска поли-тика. Тук Бъл-

гария има своето място. Първо с 

това, че имаме водеща позиция в 

енергийната политика на Балка-

ните. Не на последно място и с 

отношенията в Черноморския реги-

он. С експертизата си нашата 

страна се вписва изключително 

активно по тази тема.  

Важен въпрос е и този 

климата. Опазването на околната 

среда трябва да има пър-

востепенно значение за всяка 

държава! България има красива и 

разнообразна природа. Тя може да 

се превърне в едно прекрасно 

място за почивка на много туристи, 

не само от ЕС, но и от целия свят. 

Това би спомогноло доста за 

развитието й като цяло. Нека да 

оценяваме и използваме това, 

което имаме. Факт е също, че много 

англичани си купуват имоти и 

остават да живеят у нас. По всичко 

личи, че те  харесват начина ни на 

живот и заобикалящата ни 

природа. Нашето Черноморие пък 

се слави с голямото посещение 

на туристи. Курортите ни са 

туристически центрове, в които 

наистина има какво да се види.  

От България се очаква и да 

има конструктивна роля на 

Балканите. Особено по 

актуалните проблеми – реше-

нието, което предстои да се 

вземе за Косово, и съответно 

перспективите за Сърбия и за 

целия регион. В това отноше-ние 

Германия много разчита на нашия 

подход за стабилизиране и 

подпомагане на този процес. От 

нас се очаква да бъдем една 

сигурна вътрешна граница на 

Европейския съюз, да продължим 

реформите в страната си, 

особено в борбата с корупцията и 

престъпността, да реформираме 

съ-дебната си система. Това се 

следи много внимателно от 

германското председателство. 

България заема едно 

малко място в европейското 

семейство, но въпреки това тя 

трябва да се гордее, че е 

включена в него! Днес трябва 

много категорично да осъзнаем, 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

7 7 7 7 юлиюлиюлиюли  ГЛАСУВАЙТЕ!   7 7 7 7 юлиюлиюлиюли 

НАШЕТО МЯСТО В ЕВРОПА 

Белоградчиш-ките 

скали са вече на трето 

място в класацията за 

нови-те седем при-

родни чудеса на света.  

До 16 фев-руари 

2009 година скалите 

в Белоградчик зае-

маха първа позиция.  

Бяха изпреварени 

от  Дяволския град в 

Белград, а в края на 

март уникалните бъл-

гарски скални обра-

зувания мина на трета 

позиция след Амах 

Рок, скален комплекс, 

разположен в Хонконг. 

Клуб Инсула Европа 

п о с т о я н н о  с л е д и 

класацията и ежемесечно 

провежда информа-

ционни кампании сред 

ученициу  учители , 

родители и граждани на 

Полски Тръмбеш. 

Включете се и Вие в 

класацията и подкре-

пете уникалния бъл-

гарски скален фено-мен. 

Можем да възвър-

че нашият суверинитет придобива 

нови измерения и от нас – от 

парламента, от правителството ни 

зависи до колко думата на 

българските граждани ще тежи в 

Европа. Защото само в ЕС 

географското място на държавата 

ни се превръща в предимство за 

европейската и световната 

инфраструктура – и за газа, и за 

нефта, и за пътищата, и за преноса 

на енергия. Това предимство 

трябва да усетят и българите – 

предимствата на половин-

милиардния пазар, на който 

българските фирми ще трябва да 

доказват и качествата на българ-

ските стоки. Това е пътят да 

преодолеем социалната дек-

ласация по икономически статус, 

която е факт за днешна България. 

Нека всички ние, бъл-

гарските граждани, да защитаваме 

и издигаме своето място в 

Европейския съюз. Да бъдем горди 

с постигнатите успехи, да 

увеличим мястото си в Европа и да 

казваме с радост „Аз съм 

европеец!”. 

Михаела Тодорова 9 клас 

Клуб П.Тръмбеш 

Сърбия и Хонконг ни изпревари в класация за новите 7 природни чудесавета 

нем челната си пози-

ция, ако гласуваме 

всички!  

Номинацията  на 

природният феномен е 

в категорията "Пеще-

ри, скални образу-

вания и долини". 

 Гласуването за 

н о в и т е  с е д е м 

природни чудеса на 

света е до 7 юли 

2009 г. 

Тогава от 

участващите 260 

природни обекта ще 

останат 77, като от тях 

ще бъдат определени 

само 21. От тях експертна 

група ще определи 

новите седем природни 

чудеса на света. 

Клуб П.Тръмбеш 

 

Пред уникалните български 

скални о бразу вания  са 

Дяволският град в Белград и 

Амах Рок, скален комплекс, 

разположен в Хонконг 

Посетете сайта и гласувайте! 

http://www.new7wonders.com/ 
СТР.6  

училище, вашите учители 
– също.  

Трябва да можете да 
спортувате. Спортът е 
м н о г о  в а ж е н .  Т о й 

възпитава, прави човек 
дисциплиниран. Учи го да 
бъде победител. А това 

помага и после, в живота. 

Книгите също са много 
важни. Знам, че интернет е 
интересен, но книгата ти 
помага да се пренесеш 

истински в други светове и 
да преживееш истински 
приключения. 

 - Какви качества са 
необходими, за да бъде 

лидер един човек? Какво 
бихте искали да постигнете 
като лидер? 

В о д е щ и  с а 
о т г о в о р н о с т т а  и 
постоянството. Когато си 

лидер, носиш отговорност 
за много хора. Има моменти, 
в които очакванията и 

доверието на хората ми 
тежат. Всички хора, които 
дават гласа си за ГЕРБ и за 

мен като лидер на партията 
очакват промяна, искат по - 
добър живот за себе си и 

децата си. Съзнавам, че 
моят екип трябва да работи 
така, че да оправдае 

доверието и да помогне на 
страната, нямаме право на 
грешки. 

Клуб  София 

продължава от стр.3 

ИнтервюИнтервюИнтервюИнтервю    
с Бойко Борисовс Бойко Борисовс Бойко Борисовс Бойко Борисов    



АКО МОЖЕХАКО МОЖЕХАКО МОЖЕХАКО МОЖЕХ    
 

Ако можех да стана изкусен вълшебнук 
обладан от могъща и тайнствена сила, 
щях да знам- без учител, компютър, 
учебник-  
всички тайни, човешката мисъл открила. 
 
Дълбините на мъдрост и знания древни 
бих избродил за миг и приел безвъзмездно, 
и от цялата дълга история земна 
съхранил бих – пресяти – делата полезни. 
 
С чародейната пръчица – стара позната –  
бих лекувал дори нелечимите рани, 
бих премахвал болежки, сковали телата 
на измъчени клетници – стари и млади. 
 
Безвъзвратно изтръгнал бих аз от 
сърцата 
на скърбящите – мъката 
и страха на плахите. 
Бих дарявал неспирно и щедро децата 
с най-желаните техни любими играчки. 
 
Не би имало – ако зависи от волята ми –  
нищета и мизерия жалка сред хората. 
От зарази, от бедствия, от дупка озонова 
аз завинаги бих излекувал природата. 
 
Вразумил бих безумните, 
спрял бих жестоките, 
горделивите щях да сниша безпощадно, 
за да бъдат смирените хора свободни 
и поетите да са царе на земята. 

 
II възрастова група- III награда 

Димитър Луканов Петров – 14г. 
СОУ „Васил Левски” Роман 

СТРАНИЦА НА МУЗИТЕ 

ПРЕДИ ОЧИТЕ ДА ЗАТВОРИШ 

Преди очите да затвориш 
с ръка да галя твоите коси 
и главата леко да положиш, 
до мен изморена да заспиш... 
 
А аз да се любувам, 
да търся недокоснати от мен места, 
да гледам как мило се усмихваш 
и в съня си търсиш мен с ръка... 
 
Ръце по тялото ти да прокарвам 
и попаднали във плена на страстта 
с  устни всяко кътче да изгарям, 
потънали в мрака на нощта... 
 
От мойте ласки да потрепваш 
и с притворени очи 
на ушенце да ти шепна 
думи разпалващи душите ни... 
Скрити под топлата завивка, 
останали сами, 
телата да се търсят и изгарят 
от допир и фантазии дори... 

 
С език по тебе да играя, 
да усещам как сърцето ти трепти, 
впила нокти в мен 
тихо да нашепваш – „продължи”... 
 
да усещам топлината идваща от теб, 
тихите стенания дори.... 
 
*** 
Преди очите да затвориш 
с ръка да галя твоите коси 
и главата леко да положиш, 
до мен изморена да заспиш... 
 
Сгушена в мен да се усмихваш, 
чувствайки се сигурна ,нали? 
устни бавно да докосвам, 
сякаш капчица вода трепти... 
 
С ръка да галя твоето лице 
и силно до мен да те притискам, 
и сърцето да говори - 
„Обичам те и всичко си за мен”... 
 
Ще се моля да не свършва този ден, 

уви, утре пак ще си далеч от мен... 

Петър Йорданов, 12а 

Клуб П.Тръмбеш 

СТР.7  

АКО ИМАХ ВЪЛШЕБНА 
ПРЪЧИЦА 

  Не разбирам хората, които 

не откриват малките неща, 

не отварят си сърцето, 

за най- красивото в света. 

От първи лъч във ранна утрин 

до най- красивата звезда. 

От детска глъчка във полето, 

до най- прекрасната зора. 

Как прелетната чудна песен, 

трепти на птиците в зори, 

как цъфналото малко цвете, 

събужда нашите мечти. 

Ако имах пръчица вълшебна 

показала бих на всички по света 

как пропуската този миг прекрасен 

и не откриват малките неща. 

Станислава, 9 кл 

Трето  място в конкурса “Ако имах 

вършебна пръчица бих ...”, Сливен, 2009г 

Клуб П.Тръмбеш 

УСМИВКАТАУСМИВКАТАУСМИВКАТАУСМИВКАТА    
Стоя пред огледалот о. 

Усмихвам се. И се чувствам 

щастлива. 

Усмивката изказва нашето 
щастие и ни представя пред света 
такива, каквито сме. Дава ни 
силите да продължим напред, 
възможността да общуваме не само 
с думи. Усмивката ни изпълва с 
щастие, кара ни да се чувстваме 

свободни. 

Днес думите представят 
хората. Говорим, не се усмихваме. 
А защо? Защо изоставихме добрата 
стара усмивка? Нима само 

говорим, а не усещаме нищо?! 

Нека поне веднъж покажем 
какво чувстваме. Защото понякога 

е нужна само една усмивка... 

Иванела, 5б 



К’ВО ДА Е 

Всички джуджета са облечени в различни по цвят дрехи. 
През всеки ден от седмицата по едно джудже помага на 

Снежанка. 
Всяко джудже има любимо цвете и отглежда различно животно. 
Открий в кой ден от седмицата помага на Снежанка всяко от 

джуджетата, 
какъв е цветът на дрехите му, кое е любимото му цвете и кое 

животно отглежда, 
като знаеш, че: 
1.Кико дежури в събота и има таралеж. 
2.Коко обича лалета и има куче. 
3.Любими цветя на Кито са маргаритките. 
4.Кото отглежда хамстер и дежури в четвъртък. 
5.Тото е почитател на розите, а Токо-на маковете. 
6.Този,който дежури в четвъртък, харесва теменужки. 
7.Тико не сваля любимата си шапка,дори когато се занимава с 

любимото си канарче. 
8.Собственикът на куче ходи със снежнобели дрехи. 
9.Любителят на лилиите има канарче и носи зелен панталон. 
10.Незабравките са любимо цвете на джуджето,което носи 

кафяви дрехи. 
11.Лилиите са любимо цвете на този, който дежури във вторник. 
12.Токо дежури в сряда,а джуджето с червени дрехи-в 

четвъртък. 
13.Собственикът на куче дежури в понеделник. 
14.Дежурният всряда има аквариум с рибки. 
15.Джуджето с черната шапка обича рибките. 
16.Джуджето, което не отглежда маргаритки, има котка и дежури 

в петък. 
17.Джуджето, облечено в жълто, отглежда заек. 
18.Джуджето със сини дрехи дежури в петък. 
Кой дежури в неделя? 

СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА 

Редакционна колегия: 

Учениците от клубове “Инсула Европа” -  

СОУ “Цанко Церковски” - Полски Тръмбеш 

СОУ “Христо Смирненски” - Брезово; СОУ  

“Васил Левски” - Роман; 44-то СОУ  

“Неофит Бозвели” - София;  

Електронно издание: http://www.cei-bg.org 

Този спорт олицетворява  
уникалността на индивида, на 
неговите движения и 
взаимодействието му с 
околната среда. Това е 
побеждаване на препятствията 
по пътя с разнообразие от 
гимнастически и акробатически 
ходове.  

Както при всеки екстремен 
спорт, практикуването на 
паркур предизвиква много 
въпроси: защо, как, легално ли 
е да се практикува, безопасно 
ли е? 

За феновете на новото 
изкуство паркур е начин на 
живот, който ги освобождава от 
правилата на града и им 
позволява да изявят 
индивидуалността си. Относно 
легалността - паркур е чисто и 
просто градска гимнастика и 
младежите, които го 
практикуват, не нарушават 
каквито и да било закони.  

А доколко е опасен? Както при 
всеки друг спорт, опасност има при 
поемането на ненужни рискове и 
предприемането на несигурни 
ходове. 

Но основно паркур е за всички, 
които искат да се почувстват 
свободни и да се потопят в един 
нов екстремен спорт. 

 Клуб София 

ПАРКУР - НАЧИНЪТ 
ДА НАМЕРИШ 

СЕБЕ СИ 

продължава от стр.5 

Филмът „Ангели и 
Демони”, създаден по 
бестселъра на Дан Браун 
„Шестото клеймо”, оглави 
класациите. Отново борбата 
между наука и религия се 
превръща във война на 
големия екран. Трилърът 
разкрива истината за най-
могъщата секретна органи-
зация, - илюминатите , 
която изплува от мрака, за 
да изпълни заключителната 
фаза от легендарната си 
в ендет а  с рещу най-
омразния враг – Католи-
ческата църква. 

Тайнствен символ, 
жигосан върху гърдите на 
убит физик, дава знак за 

появата на демонична сила, 
която жадува реванш. 

Ново оръжие с опус-
тошителна мощ е заложено 

"Ангели и Демони" 
в самото сърце на Вати-
кана.  

Специалистът  по 
древни символи Робърт 
Лангдън предприема крайно 
рискован воайаж през тайни 
крипти и опасни катакомби, 
за да открие четиривековен 
път от древни символи, 
който го отвежда към 
забравеното илюмнатско 
скривалище, където го 
очаква мрачна сила. 
Шефовете на католическата 
църква в Рим се проти-
вопоставиха кате-горично 
на снимките във Вечния 
град на филма "Ангели и 
демони”. 

Клуб София 

ЗАДАЧАТА НА БРОЯ  

ГАТАНКИ 

През деня ходи из къщи, 
нощем стои зад вратата.-  

Вързано върви, отвързано 
стои. 

Смотала се, завила се и на 
плет се обесила. 

Разкрачен дядо над река 
седи. 

Пролет се облича, есен се 
съблича.  

Вещицата от приказ-

ката "Снежанка и седемте 

джуджета" застанала пред 

вълшебното си огледало и 

попитала: 

- Огледалце, огледал-

це, я кажи - коя е най-кра-

сива на света? 

Огледалото: 

- Ами дръпни се да 

видя! 

АНЕКДОТ 


