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Първо средно училище “Св. Седмочисленици” 

Вестник “Искри” 

Отбелязваме 144 години от об есването 
на Апостола 

На 19-ти Февруари от 11:00 часа пред барелефа на Васил Левски, гражданите на 

Търговище отбелязаха 144 години от смъртта на българския революционер. С 

думите: “О, майко моя, родино мила...” започна и преклонението. Театралната 

студиа на нашето училище представи кратък рецитал и с постановка пресъздаде 

разпита на Апостола на свободата пред турския съд.  

МЕЧТАТА МИ Е ДА СТАНА АКТЬОР 

Какво е чувството, дори за кратък момент да си на мястото на Апос-

тола, потърсихме отговор от единадесетокласника Никола Георгиев, 

чиято отговорна задача бе да изиграе Левски. 

-За мен тази задача беше огромна чест! Благодаря на нашия ръководител Иван Иванов за 

подкрепата и възможността да се доближа толкова до характера на Левски и да го предам по 

този начин. Дори на сцена да си на мястото на Апостола е отговорност, сила, вълнение, бушу-

ващи емоции – една минимална част от това, което той е изпитвал по време на Разпита, и с 

всичко, което е бил във всяка една ситуация.  

-Какво би казал на Левски днес?  

-Бих му благодарил за всичко което е направил за България и за нас, българите, но и бих го 

попитал дали, като гледа днешните българи, си е струвало да даде живота си. Едва ли е въз-

можно да му се отблагодарим за делата, както на него, така и на другите дали живота си за 

свободата ни.. 

Личи си, че имаш специално отношение към актьорската игра, как 

един млад човек се увлича в тази идея? Талант, мечта или призвание?  

      Продължава на стр.3 



Любовно междучасие  
Love is in the air 

ха класираните в конкурса за най-хубава 

снимка на влюбена двойка. Краткият 

етюд, с който се включиха представите-

Празникът на любовта беше 

отбелязан в Първо СУ „Свети 

Седмочисленици“ с „любовно 

междучасие“. Събитието беше 

организирано от клубовете по 

здравно образование по проект 

„Твоят час“ и премина при по-

вишен интерес, с много емо-

ции, сърчица и красиви усмив-

ки в специално украсеното за 

празника фоайе „Природни 

науки“. Своите награди получи-

Стр 2 Вестник “Искри” 

Благотворителни кампании на Ученическия съвет на I СУ  

Успешни благотворителни кампании финализира в началото на новата 2017 година Ученическият съвет на 

Първо СУ. 

Сумата от 408,73 лв., събрана чрез преки доброволни дарения на ученици, учители и родители, както и чрез 

продажба на изработени от ученици картички, макети, украшения и други на Коледния базар, бяха дарени за 

лечението на дете от първи клас. „Благодарим за подкрепата и съпричастността“ се казва в благодарственото 

писмо, което детето и майката връчиха на Ученическия съвет на училището, заедно с подарък - ръчно изра-

ботен стенен часовник, чиито стрелки да сочат и винаги да ни водят напред, към доброто и човещината. 

ли на клуба по театрално 

изкуство, повиши настрое-

нието необходимо за пос-

ледвалото караоке.  Двама 

млади актьори от театрал-

ната студиа на нашето учи-

лище представиха кратък 

скеч за любовта “Един 

обикновен разговор по 

телефона” 

Даниела Кирилова 

Ден за борба с тормоза в училище 

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с 

тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На 

този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция про-

тив тормоза в училище.  

Ученическият съвет на I СУ отправи призив: „Уважаеми съученици, - се казва 

в обръщението на председателя на ученическия съвет Калин от 11 „Б“ клас -

  днес (22.02.2017г) отбелязваме международния ден за борба с тормоза в учи-

лище. Каним ви пред главния вход на училището, за да изпратим заедно сър-

дечните послания, които сами написахте. Нека наистина да бъде ДЕТСКА 

ПЛАНЕТА! Звънецът удари!“. 



Подслади часа Втора награда от гимназиална възрастова 

група в Седмия национален конкурс на Ин-

ститут Конфуций към ВТУ "Св.св. Кирил 

и Методий" - "България и Китай - древни 

и уникални цивилизации" получи учени-

кът Серхан Неджет Хаджиисмаилов от 

Първо СУ "Св.Седмочисленици". Той впе-

чатли журито със своя презентация по те-

мата, в която показа един по-пространен и 

задълбочен интерес към Китай, културата 

и историята на страната. 

България и Китай 

лейманова от 8а клас преминаха 

достойно през поредното изпита-

ние за ИТ уменията си. Девойките 

участваха и в първия кръг на състе-

занието "IT Знайко" и се класираха 

в група А (сред първите 10 в съот-

ветната възраст). И трите момичета 

За първи път в Първо СУ „Свети 

Седмочисленици“ се проведе об-

ластен кръг на Националното със-

тезание по информационни техно-

логии "IT Знайко". На 11.03.2017 г. 

учениците Ели Божанова от 7б клас 

и Елинор Георгиева и Нихал Сю-

"IT Знайко"  областен кръг 

Стр 3 I СУ “Свети Седмочисленици” Търговище 

„Подслади часа“ е инициатива по 

идея на госпожа Даниела Стойкова - 

учител по немски език. Преди  начало-

то на всеки час хапваме от вкусотийки-

те, приготвени от съученици. Това е 

една много приятна закуска с приятели.  

Даниела Кирилова 

посещават групи по интереси в об-

ластта на компютърните науки по 

проект „Твоят час“. 

3-ти  март – Национален празник на България 

Ученическият съвет на училището поздравява всички свои съученици и учители по повод 3 март – 

Националният празник на Република България.  

Бъдете живи и здрави! Обичайте родината ни! Гордейте се с делото на падналите за свободата и 

независимостта на нашето отечество! 

Подкрепете кампанията ни и закачете на ревера си родолюбиво празнично послание:  

„Ако печеля-печели цял народ“ В. Левски; 

„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира“ Хр. Ботев 

„Гордея се, че съм българин“  

МЕЧТАТА МИ Е ДА СТАНА АКТЬОР 

Продължава от стр.1 

-И трите! Желанието ми да се развивам в тази сфера е от много години. Първото ми участие в пиеса беше в сед-

ми клас, когато учех в Първо ОУ „Христо Ботев”. Тогава поставихме „Котаракът в чизми”, а аз изиграх средния 
брат. От тази учебна година съм много радостен, че съм част от театралната студия към Първо СУ. В първото ни предс-
тавление – „170 години светско образование”, ми беше поверена ролята на Петко Рачов Славейков. След това поставихме 
„Снежанка”, където изиграх принца, а последната ми роля бе тази на Апостола. Най-голямата ми мечта е да се за-
нимавам с това и занапред – да ми бъде едновременно хоби и професия. ... 

Из интервю на Симона Алексиева за gotargo.com 



Магдалена Стоянова от 9 б клас бе избрана да участва 
в Националния иновационен лагер на 17 и 18 март 
2017 г. в София Тех парк. Казусът, по който работиха 
в екип с ученици от други градове, бе да предложат 
идея, която би увеличила финансовата грамотност на 
хората в трудоспособна възраст, като средство за 
обезпечаване на доходите за годините след пенсиони-
ране.   

„За мен това беше вторият път, в който участвам в 
инициатива на Junior Achievement. Първият иновацио-

нен лагер се проведе в моето училище. Лагерът беше огромно предизвикателство и на-
чин да разбера много нови неща за себе си. Работата в екип с непознати хора е наисти-
на вълнуваща. Времето, което имахме, за да се сработим бе ограничено. Всеки от еки-
па ни имаше важен принос за качеството на крайния продукт. С много усилия, противо-
речия и градивна критика, успяхме да постигнем консенсус и създадем това, за което 
работихме в продължение на почти два дни. Обстановката беше повече от напрегната. 
Зададеният казус изискваше изключителна съсредоточеност и внимание. Презентация-
та на крайния продукт на всеки от 16-те екипа беше резултат от екипна работа. Имах-
ме възможност да работим с ментори и хора от бранша, които ни дадоха изключително 
полезни съвети и ни насочиха в правилната посока. Беше удоволствие да получим съ-
вет от човек, който е запознат с нещата от тази сфера и знае кое решение би било най-
доброто. 

Ще излъжа, ако кажа че победата не беше важна за мен. Напълно нормално е да се 
стремя към нея, щом съм заобиколена от толкова силни конкуренти и хора с потенциал. 
Въпреки че отборът ни не спечели, научих много нови неща, както за себе си, така и за 
работата в екип. Запознах се с много нови хора, с които си бяхме взаимно полезни. От-
крихме много свои качества и изграждахме себе си като лидери.  

За мен, иновационният лагер на Junior Achievement беше един старт и възможност да 
ориентирам интересите си в бъдеще. И със сигурност не мисля да спирам дотук!"  

Магдалена Иванова 
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