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ВМЕСТО МИСЪЛ НА БРОЯ
„Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови!“

Стоян Михайловски,
Русе, 1882, априлий 15 (сп. „Мисъл“, 1892, кн. IX-X)

ОТЛИЧНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС НА СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“
Дария, XII клас: “Бързо,
динамично и емоционално
измина тази моя последна година в училище. Като с щракване на пръсти - смях, караници, обсъждания… Онези,
които имат поглед върху
шабленския випуск 2022,
знаят, че никога не сме били
най-единният клас, но в последните седмици дори това
се промени. Абсолютен факт
е. Търсим се непрестанно, сякаш се видяхме едни други с
нови очи, защото чувстваме,
че сме заедно по този начин за
последно. Има стрес за онова,
което ни очаква тепърва, но
всичко е една щастлива емоция. Не мисля, че си даваме
сметка какво предстои - все
едно сме в навечерието на
една извънредна, по-особена
ваканция. Дали имам планове
за себе си? И да, и не. Но пък
имам мечтите си - с каквото
и да се заема, искам задължително да пътувам, да се срещам с нови места и хора, да
преживявам нови неща!”
Отляво-надясно, прави: Дамян Рацъ, Денислав Йорданов и Илиян Иванов.
Отляво-надясно, седнали: Дария Казанлийска, Виктория Стоянова и Кремена Маринова.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Най-сърдечно Ви поздравявам с 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета
и култура и на славянската
писменост!
Този ден е най-яркото свидетелство за жаждата на българина за знание и наука, впечатляващ и вълнуващ с факта,
че ние българите сме единственият народ, който чества създателите на своята писменост.
Светъл празник, който всички
ние посрещаме с трепет и вълнение, защото образованието
и просветата винаги са били важни за народа
ни, съхранили са го през вековете, запазили са
българската идентичност и самосъзнание.
На 24 май под звуците на тържествения
химн „Върви, народе възродени…“ се прекланяме пред заслугите на поколения учители,
хора на културата, изкуствата и духа и им и
засвидетелстваме признателност. Гордеем се,
защото святото дело на Първоучителите прехвърля българските граници и ни отрежда достойно място в европейската история и цивилизация.
На най-българския празник с уважение,
признателност и благодарност към всички

учители, избрали и приели
тази благородна професия за
лично призвание, към дейците
на културата, дейците в читалищата, които предават пламъка на знанието през годините
и се грижат за съхраняване на
нашето културно-историческо
наследство.
Пожелавам на Вас и Вашите
семейства здраве!
Нашето съвремие ни подлага на различни изпитания, но
уроците на миналото показват
как в трудни времена се съхранява вярата и оптимизмът,
енергията, които ще ни помогнат заедно да се
справим с предизвикателствата. Убеден съм, че
знанията, уменията, вдъхновението Ви в работата с децата и младежите гарантират движение в правилната посока на нашето бъдеще.
На учениците пожелавам здраве, нестихваща любознателност, за да откривате нови и непознати светове. Търсете отговорите на всички
въпроси. Знанието е сила и в това е разковничето на успеха!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,
МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
24 МАЙ

Ден на светите братя Кирил и Методий, на Българската азбука,
просвета и култура и на славянската писменост
Скъпи културни дейци,
Уважаеми учители и ученици,
Гости и жители на Община Шабла,
Отново е 24 май – най-българския празник, на който
поднасяме венци и цветя
пред създателите на нашата
азбука, и техните ученици!
Днес повече от всякога
имаме нужда от духовни
водачи, защото чуждопоклоничеството
набира
сили! Длъжни сме да запазим младите поколения от
съблазните на съвременния
свят, а за това са нужни много знания и чисти сърца!
С написването на първата дума децата поемат по дългия път на науката. Община Шабла
винаги се е гордяла с постиженията на дейците
на културата и изкуствата и с отличните успехи
на учениците от СУ „Асен Златаров“ и ОУ “Св.
Климент Охридски“ в с. Дуранкулак. Тези успехи не биха били толкова големи, ако ги нямаше
добре подготвените и отдадени на професията
си учители, ръководители на кръжоци, танцови, хорови състави, школите по пиано и рисуване и Центъра за личностно развитие.

Родна реч, омайна, сладка,
що звучи навред край мен;
реч на мама и на татка,
реч, що мълвим всеки ден.

Народните читалища и
най-вече хората, работещи в
тях, пазят българските традиции и предават от поколение на поколение народните
песни, танци и обичаи. Тук се
пази най-скъпото богатство
на една държава – книгите,
защото „без книги са слепи
всички народи“.
На този свят ден сме длъжни да изкажем нашата сърдечна благодарност и на всички жители на Община Шабла, които с желание и плам се включват
в общинските културни мероприятия – концерти, фестивали, изложби, градски, селски и
църковни чествания! Без Вас, скъпи хора нито
един празник не би бил толкова красив и многолюден!
Нека днес гордо да звучи химнът на нашето
просвещение и да отеква в сърцата и душите на
хората, които истински обичат България!
С уважение,
Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА
Председател на Общински съвет-Шабла

РОДНА РЕЧ
Тя звънти, когато пея,
в радостни игри ехти;
вечер приказки на нея
баба тихо ми реди.

И над книгата унесен,
родна реч ми пак шепти...
Милва като нежна песен,
като утрен звън трепти!

Ран Босилек

ОТЛИЧНИЦИТЕ ОТ I КЛАС НА СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“

Първи ред отляво-надясно, клекнали: Тодор Генов, Александър Стоянов, Кольо Любомиров, Светослав Стоянов, Адам Сеган Попова, Орлин Орлинов
Втори ред отляво надясно, прави: Галена Здравкова, Ливия Цокова, Кирил Калчев, Янина Донева,
Дамян Стефанов, Пламена Станева, Сияна Костова, Йоана Стоицева.
Йоана, I клас: “Първата ми
година в училище мина неусетно
- отваряне, затваряне, после пак
отваряне… Интересно ми е в час,
тук научавам много нови неща.

Открих и нови приятели. Събрах
скъпи спомени - като например
посещението на целия ни клас в
Двора на азбуката в Плиска, където отпразнувахме, че сме гра-

мотни. Чувствам се вече голяма.
Ето, мога да чета и пиша. Само
не мога да разчитам почерка на
мама. Защо вие, възрастните пишете толкова нечетливо?”
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ВСЯКА ГОДИНА 24 МАЙ ИДВА С БЛЯСЪКА
НА СВОЯТА ТЪРЖЕСТВЕНОСТ
пренесъл възрожденския си
дух през годините, утвърдил се
като най-светлия, най-съкровения, най-българския празник!
Това е денят на буквите, на
просветата, на духа! И на гордостта на поета, написал: „Че и
ний сме дали нещо на светът – и
на вси Словене книги да четът“.
В този ден се прекланяме
пред учителите, които с душа и
слово, всеотдайно и неуморно
изграждат духовната крепост
на знанието.
Скъпи ученици,
Познанието изисква усилия – това е единственият път
към успеха. Търсете нови прос-

транства, но не забравяйте

родното училище. То е вашето
начало. Бъдете все така целеустремени и жадни за знания и
духовно извисяване.
Уважаеми колеги,
Благодаря ви за положените усилия да направите от тези
млади хора образовани и достойни граждани.
Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай Деня
на българската просвета и култура и славянската писменост
– 24 май.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Петранка Петрова,
директор на Средно училище
„Асен Златаров“ гр. Шабла

ОТЛИЧНИЦИТЕ НА
СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГР. ШАБЛА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
VIII КЛАС
Димитрин, VIII клас: “Изненадващо осми клас беше
по-лесен от седми и вече е
време за голямата, лятната
ваканция. Както обичайно,
ще помагам на родителите си
в семейната ферма, ще ходя
на море, ще се събираме с
приятелите. С нетърпение
очаквам и летните изяви на
състава за народни танци, в
който участвам - те започват
още от началото на юни, а в
края на август би трябвало
да посетим и международния
танцов лагер в Китен. Вече
веднъж съм бил на такъв,
страхотна емоция е - запознанства, шеги, разучаване на
нови хора… Нямам търпение
за лятото! А пък ако ме питате за танците - отговорът ми
е прост: препоръчвам ви да
опитате.”

II КЛАС

Димитрин Овчаров (вляво) и Георги Жечев

VII КЛАС

Клекнали отляво-надясно: Стефан Минков и Константин Костов
Прави отляво-надясно: Денис Иванов, Александра Панова, Димана Николова, Велизара Калчева,
Ралица Маринова и Петко Франгов
Ралица, II клас: “През април
месец с моята съученичка Вили
имахме страхотно представяне
на Националните състезания
“Аз и числата” и “Аз и буквите”.

И двете се класирахме за финалния кръг с максимума от по
петдесет точки на състезание.
Никак не беше трудно, даже ми
се стори доста лесно. Очаквах

повече и по-трудни задачи. Тъй
като в училище се старая, не се
наложи да се подготвям допълнително. Сега си чакам заслужения медал…”

IX КЛАС
Отляво-надясно - Борис Йорданов, Лиана Ангелова, Пламена Господинова и Кремена Димитрова
(на снимката долу).
Пламена, VII клас: “Преди
всичко обичам да чета. Харесвам романите на Тахере
Мафи, но се увличам и от поезията. Сред българските поети открих за себе си Яворов
и Пенчо Славейков. Преди
пробвах да пиша свои неща и
у дома ми казваха, че се справям, но си мисля, че го правеха просто защото бях малка.
Книгите ми са пълни с листчета, с които съм отбелязала
ценни неща, подчертавам си
с молив редовете, които са
ми направили впечатление.
Вярвам, че всяка история е
написана с причина и ние можем да я преоткрием по свой
начин. Художествената литература обогатява човек, тя е
отдушник за чувствителните,
защото е насочена тъкмо към
чувствата…”

Отляво-надясно: Емил Стоев, Георги Георгиев, Ивайла Иванова, Велизар Енчев, Виктор Валентинов, Деница Дженкова и Христо Анастасов
Христо, IX клас: “Едно от
сравнително по-новите ми
хобита е ветроходството. Благодарен съм на Димитър Нанев и Валентин Иванов, които
ни въвеждат в мореплаването
и преди година и половина ни
позволиха да сме свидетели от
първа линия на истинско състезание. Беше на октомврийската
регата в Балчик, а ние се качихме в лодката само като зрители
на гонката, но дори така много

силно усетих адреналина и състезателната тръпка. Тази пролет най-сетне ни предстои състезание, в което ние, младите
морски вълци, ще управляваме
платната… В екип сме Дарий,
Виктор и Велизар - всички от
моя девети клас. Навръх 24 май
ще сме в надпревара с други
лодки във варненското пристанище. Очертава ни се много
различен празник, пожелайте
попътен вятър!”

Кремена Димитрова VII
клас, спортист №1 на община
Шабла: “Това, с което ме срещнаха последните месеци като
активен спортист е една травма, която се появи точно преди два последователни важни
лекоатлетически турнира тази

пролет. Неприятната ситуация
ми показа обаче нещо много важно - че не мога да си позволя
да падна духом. Че мога повече,
отколкото съм си мислела. Сега
знам, че ако не се отказвам,
тренирам разумно и вярвам в
успеха си - той ще дойде.”
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III КЛАС

IV КЛАС

Отляво-надясно първи ред, седнали: Калина Дженкова, Даная Казанлийска, Радост Русева, Кристияна Стефанова и Рая Христова.
Отляво-надясно втори ред, прави: Давид Марчев, Симеон Семерджиев и Димитър Славов.

V КЛАС

Отляво-надясно, долу: Моника Монева, Полина Овчарова и Йорданка Марчева.
Отляво-надясно, горе: Дилян Казанлийски и Любомир Любомиров.

X КЛАС

Кристияна, III клас: “Вълнувам се, че e 24 май, деня на нашата азбука и на цялата славянска
писменост. Само този, който не
уважава културата, не празнува
на тази дата. Това е истински
български празник. На него ще
поздравим и учителите си и ще
им поднесем цвете - защото на
тях дължим много. Те ни дават
от времето си, споделят ни от
опита си, помагат ни да бъдем
по-самостоятелни и ни напомнят, че не е страшно да се греши,
защото грешките също учат…”

Йорданка, V клас: “Ще ви
изненадам ли, ако ви кажа, че
обичам да градинарствам? Любовта ми към цветята започна
още от около 6-годишна възраст, когато помагах на баба да
оправя градинките. Приятно
ми стана това чувство - да се
грижа за растение. Зная как да
отглеждам градинско или стайно цвете. Една от малките ми
тайни е, че саксийката трябва
да се поддържа чиста, че растението трябва не само да се полива, но също и листата му да
се освежават с пулверизатор.”

Ивон, IV клас: “Гледам
така да разпределям времето
си, че да ми стига за всичко,
което обичам да правя. Преди
всичко е учението - става все
по-трудно да съм сред отличниците и усещането е, че се
боря със зъби и нокти. Тази
година изненадах самата себе
си с успеха. Иначе обичам да
рисувам, да изработвам разни неща, уча се да свиря на
китара, приятно ми е да се
изявявам на сцена. Харесват
ми работата в екип и репетиционния процес, когато подготвяме представление. Имам
сценична треска, но като се
обърна назад, виждам, че въпреки притеснението съм се
справила достойно и от това
ми става хубаво, удовлетворено…”

Христомир, VI
клас:
“Най-голямо
удоволствие
ми
доставя
английският
език. Винаги съм искал да
уча точно английски, но по
настояване на родителите
ми започнах с руски. В пети
клас се прехвърлих в другата езикова група и започнах
от нулата, но веднага станах
отличник. Мисля, че английският език ще продължава да
е сред предметите, които ще
са най-важни за мен. От една
страна - защото ми се отдава,
а от друга - заради широко
му приложение в Интернет
и всичко, свързано с компютрите… Пък и цял свят го говори… Той е навсякъде!”
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Първи ред, долу: Дениз Хюсеин, Денислав Демирев, Ивелин Николов, Биляна Станкова и Стефан Иванов
Втори ред, горе: Мартин Николов, Калоян Керчев и Ивон Великова

VI КЛАС

Отляво-надясно - Христомир Хараламбиев, Павел Димитров и
Симон Марчев.

XI КЛАС

БРАВО, ВИЛИ!

Симона Люцканова (вляво) и Йоанна Милкова.
Симона, X клас: “Имам
слабост към английския език,
но преди всичко към изобразителното изкуство. Това
е нещото, с което искам да се
занимавам. Правя не само рисунки на хартия, но и дигитал-

ни такива. Пробвала съм анимация - интересно е, само дето
отнема много време. Предстои
да реша какво ще правя с бъдещето си и ми се иска да се реализирам точно в сферата на
изкуството.”

В днешния празничен
брой и в навечерието на 1
юни, Деня на детето, ви представяме и поредната отличена
творба, излязла изпод майсторската четка на второкласничката Велизара Калчева.
Нейната рисунка „Полет с
пеперуди“ бе класирана на 3

място във възрастова група от
9 до 11 години в Националния
конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“. Конкурсът е
ежегоден и се организира от
ОДК – Ловеч, като в това негово издание участваха над
1100 рисунки от цялата страна.

Иван Станимиров:
“В момента се изявявам като
танцьор към двата шабленски
танцови състава - “Бърборино”
и “Българка”. Танцувам от 1-ви
клас и в тези формации се чувствам на мястото си. Репетициите
са много, но времето, което отделям, за мен не е пожертвано
- не го усещам така; изпитвам огромно удоволствие от това, което правя. Там сме събрани хора

от различни възрасти, но всички сме запалени по българския
фолклор и сме с желание да се
забавляваме. Няма напрежение,
по-скоро е разтоварване - дори
след няколко часа повторения
на поредния танц. И после… Адски голямо е удоволствието да
виждаш как танцовото изкуство
въздейства на хората и в същото
време да си на сцената. Страхотно усещане!”
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ОТНОВО Е 24 МАЙ! ОТНОВО ЗВУЧИ
ОТЛИЧНИЦИТЕ НА
ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ „ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!“,
С. ДУРАНКУЛАК ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

VI КЛАС

Радина, VI клас: “24 май е
голям български празник, за
който цялото ни училище се
готви дълго и старателно. Тази
година моето участие е с роля
в драматизация по книгата
“Малкия принц”. Откъси от
нея бяха включени в учебника
ни по литература, а после аз я
прочетох цялата. Много интересна книжка - не голяма, но
увлекателна! Любим образ ми
стана лисицата, в нейната роля
ще вляза в сценката на тържеството… Лисицата дава урок
на Малкия принц, който знае
малко неща за Земята и нейните обитатели. Тя му казва:
същественото не се вижда с
очите. От нещата, които не се
виждат, аз мога да посоча обичта. Чувствата не се виждат, те
идват от сърцето и трябва да
се пазят и ценят. Вълнувам се,
че ще представим точно този
откъс пред публика и аз ще съм
част от това…”

Радина Манева (вляво) и Георги Георгиев

за да слави светите братя
Кирил и Методий, за да разказва за силата на словото и
знанието, за да възвеличае
уникалния по своята същност празничен ден - Деня
на светите братя Кирил и
Методий, на българската
азбука, просвета и култура
и на славянската книжовност.
Хубаво е, че го има! На
този ден разбираме, че България е богата страна. Не с
територии, дворци и крале!
Богата е с култура, чийто белег са езикът и писмеността.
На този ден разбираме, че
едно от великите събития в
нашата история е създаването на славянската азбука,
на нашите А, Б и В от братята Кирил и Методий.
Затова на този ден всяка година с преклонение изричаме:
„Бъдете преблагословени, о
вий, Методий и Кирил!“
Празникът на буквите е на
всички, а предназначението им
– неограчено и всеобщодостъп-

но. С тях всеки може да израсне, стига да има до себе си един
учител, който да му разкрие
красотата и могъществото на
азбуката и науката.
Затова всеки българин има
правото да каже – 24 май е
празник на цяла България, но

и празник и богослов на
българския учител. На този,
който ще продължи да ограмотява и учи децата въпреки всички трудности.
Затова на този красив
ден за България мога само
да кажа – честит празник,
колеги! Бъдете здрави и все
така всеотдайно работете!
Честит празник и на вас,
ученици!
Пазете и съхранявайте неугасващия факел на
знанието и на българската
духовност! За да звучи българската реч, за да се лее
българската песен, за да се
прославя българската култура, за да я има България!
И нека в душите ни български, където и да сме,
звучат винаги Кирило-Методиевите слова!
Като слово и като дело!
Честит празник на всички!
Маргарита Тодорова,
директор на Основно училище
„Св. Климент Охридски“
с. Дуранкулак

I КЛАС

ЗВУЦИ И БУКВИ

Звуци край мене се леят.
Идат от извор дълбок.
Влизат в речта ми и пеят
като планински поток.

Скъпи прославени знаци,
букви на славеев глас
в горските гъсти шубраци,
с обич изучих ви аз.

Дали ни двамата братя
азбука – стройно хорце.
Низали буквички злато
с острото паче перце.

Пиша ви в дълги редици.
Нижа ви в белия лист,
буквички – златни пчелици,
птички в небесната вис.
Калина Малина

III КЛАС

Отляво надясно: Теодора Станчева, Любов Пеева, Тодор Василев, Никола Новаков, Даниел Стоянов

V КЛАС

II КЛАС

Пею Радев

Катерина Иванова (вляво) и Айтен Юсеинова

Севдалина Веселинова и Марио Канев
Севдалина, III клас: “Едно
от нещата, които ме зарадваха
тази година, е успехът на моя
картина на Националния конкурс за детска рисунка “Трифон
Зарезан”. Той се проведе през
месец февруари в Сунгуларе, но
участваха художници на моята
възраст от цяла България. Аз
получих поощрителна награда,
с която много се гордея, защото
обичам да рисувам. За съжале-

ние рисунката замина за конкурса, а аз не я заснех предварително, затова ще трябва да си я
представите. Тя е на жена в народна носия, която бере грозде,
заобградена от лози, а пред нея
има съд, в който поставя набраното. Когато получиш похвала,
това определено те кара да се
стараеш повече. Ще продължа
да изпробвам уменията си и в
други подобни конкурси…”
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