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БРОЙ 4 /20.05.2020 г./

 

„ Духът е свобода, а свободата е победа 

на духа.“                                                                                                                     

Николай Бердяев 

ЗА СВОБОДАТА                     

Автор:  Татяна МАКСИМОВА, редактор на в. 

„Пробуда“, учител по БЕЛ 

ОТНЕХА ни свободата…Заключиха ни с безброй 

кодове и пароли в оная омагьосана в стогодишен сън 

приказна кула, за да дочакаме края на проклятието… 

Но не успяха да ни приспят… Прокоби и пожелания 

на измислени орисници останаха завинаги затворени 

в прашната история на Братя Грим. Защото от върха 

на кулата прозряхме идеята за свобода и пожелахме 

духовното освобождение…“Когато човек види 

красотата тук долу, тогава си спомня за 

истинската красота и започва да става крилат; 

крилата му го повдигат, иска да лети, а не му 

достигат сили. И тогава като птица гледа нагоре и 

изоставя всичко на земята…“  Защо разбудихме духа 

на Платон в прочутия му диалог „Федър“? – За да 

осъзнаем колко мъчно се оказа „в условията на 

изолация“ да се „оттласнем“ от „земното притегляне“ 

на мисли, привички и нагласи и да направим опита с 

размаха на крилете…, да открием ценностите там, 

където преди оставаха незабелязани…Страхът от 

полета също е заробване. „Свободата е нещо трудно 

(….) Духовното освобождение е борба“, учи Бердяев. 

И ние започнахме тази битка… 

  Затворихме вратите на училището, но отворихме 

широко прозорците…И политнахме с „хвърчащата 

класна стая“ на детския писател Ерих Кестнер… 

  В нея учим вечните уроци по доброта и мъжество. 

„Сближаваме“ гледни точки на учители и ученици. 

Скъсяваме разстоянията помежду си. Решаваме 

уравнения с много неизвестни. Преодоляваме с 

„любов към мъдростта“ „гранични ситуации“ 

(пандемията днес!) Протягаме ръце един към друг 

през „решетките“ на компютърни 

екрани…“Духовното освобождение е победа над 

властта на отчуждението. В това е смисълът на 

любовта“. И ние ставаме „крилати“… 

   Според изследванията на PISA българските 

ученици са функционално неграмотни. Не могат да се 

справят с „житейски ситуации“. Днес „виртуалната 

ни класна стая“ „спори“ с тези резултати. Отлично 

решихме казуса със свободата и необходимостта – 

останахме си вкъщи (макар отличната оценка да 

извиква гняв и сълзи – заради „трудните“ 

приятелства, несбъднатите балове…) Но „служенето“ 

пред компютрите показа поведение на отговорни 

граждани. „Извънредно“ „стартирахме“ креативното 

и нестандартното си мислене в ситуация на избор – на 

време за подготовка, на метод, на електронна 

платформа, на организация и интелектуален подход 

при усвояване на знания. Заявихме готовността си за 

„учене чрез опит и преживяване“ – засега само 
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първа стъпка към мечтата за персонализирано 

образование. “Творчеството е освобождение от 

робство. Човек е свободен, когато е в творчески 

подем“. Включените в учебния план на свищовската 

Търговска гимназия професии и специалности 

разкриват възможността за конкурентоспособност на 

пазара на труда и заедно с дуалното обучение са в 

основата на интеграцията бизнес – образование. 

Формирането на човешкия капитал и напредъкът на 

науките и технологиите са гарант за успешна 

икономика. А знаем, че само в добре развитото 

икономически общество можем да разгърнем 

потенциала си. „Човек е длъжен да реализира 

личността си. Личността е дух, свободен дух и 

връзка на човека с Бога“.  

  Скептиците са много, но вече сме тръгнали по 

пътя… 

  Бившият просветен министър Сергей Игнатов още в 

далечната 2012 година на форума „Какво да е 

образованието, за да е конкурентен бизнесът“ 

апелира за въвеждане на електронното обучение във 

всички университети у нас (по подобие на западните 

вузове); изтъкна предимствата и необходимостта от 

дистанционно обучение. Днес думите му се оказаха 

пророчески, най-вече за средните училища. 

  Песимистите не спират да сравняват българското 

образование с Наклонената кула в Пиза…Но 

забравят, че тя е шедьовър на архитектурното 

изкуство и че устоява на гравитацията и на човешките 

грешки вече стотици години… 

  А нашето време изтича бързо в пясъчния часовник 

на приказката…“Стогодишният сън“ е към края си, 

„пленничеството в кулата“ – също… Но ние дали ще 

сме същите след всичко това… 

 

Дистанционното обучение в ПДТГ "Д. 

Хадживасилев 

Автори:  ТЕОДОРА СПАСОВА и  ДИАНА 

ИЛИЕВА – АТАНАСОВА – старши учители и 

членове на иновативен екип в ПДТГ „Д. 

Хадживасилев“ 

Повече от месец неприсъственото провеждане на 

учебните часове в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ 

протича спокойно, с активна двупосочна синхронна и 

асинхронна комуникация и висока посещаемост на 

часовете. 

  Иновацията в училището, в направлението си 

„Облачни технологии“, позволи на колектив и 

ученици бързо да превключат в режим 

"дистанционно обучение", прилагайки технологиите 

и възможностите на Офис 365 вече не само в 

училище, но и извън него. Благодарение на 

системните обучения за вътрешноинституционална 

квалификационна дейност от 2017 година насам, 

провеждани от иновативния екип на Търговската 

гимназия, имаше предварително изградена стабилна 

основа за използване на приложения от облачната 

платформа, като бележник на класа OneNote, 

отдалечено съхранение в OneDrive, пощенски услуги 

с Outlook, работа върху споделени документи и т.н. 

От март 2020 г. Търговската 

гимназия  включи  достъп и до платформата Microsoft 

Тeams, поддържана от МОН. Така стана възможно 

учениците да учат във виртуална класна стая с 

видеоконекции  и чатове, чрез които в известна 

степен може да се компенсира липсата на жива връзка 

учител-ученик и ученик-ученик. Споделянето на 

екрана от страна на преподавателя или посочен 

обучаем позволява да се наблюдава в реално време 

решаването на конкретен проблем. Бележникът на 

класа (електронната тетрадка) включва лична 

работна област за всеки ученик, библиотека за 

съдържание за споделена информация и място за 

сътрудничество, където учениците могат да работят 

заедно. С помощта на този инструмент, както и с 

другите приложения на Microsof Office 365, могат да 

се възлагат различни задачи на учениците: 

индивидуално задание за всеки обучаем в часа или 

като домашна работа; индивидуално или екипно 

задание по учебна или производствена практика 

(особено полезно в настоящата ситуация); работа по 

тренировъчни тестове и/или за оценка на 
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формираните знания и практически умения; 

съвместно решаване на задачи в пространството за 

сътрудничество. Неограничени са възможностите на 

Бележника на класа за осъществяване на обратна 

връзка. Учителят много лесно може да даде оценка на 

работата на целия клас, в бележника на всеки ученик 

да напише рецензия, да коментира допуснатите 

слабости или пък сгрешените отговори в теста. Стана 

още по-актуално и удобно за използване проектно-

базираното обучение под формата на 

интердисциплинарни задания, в които се прилагат 

знания и умения от множество учебни предмети 

едновременно. 

  Отлична е и оценката, дадена от родителите, 

попълнили анкетата, за качеството на 

дистанционното обучение в Търговската гимназия. 

Въпреки всичко, ученици и учители жадуваме с 

нетърпение да се съберем отново в класните стаи, за 

да се  посмеем заедно, дори добронамерено да се 

скараме, но да изживеем на живо емоцията от това, че 

сме свързани, че ни води една обща цел – успехът на 

младите хора, които са ни се доверили! 

 

За дистанционното обучение, 

трудностите, човешките ценности и 

още нещо (Есе) 

Автор:  Преслава 

Руменова 

Кожухарова - Xб 

За много от нас 

дистанционното 

обучение сигурно е 

трудно и досадно. Не 

мисля, че някой  беше 

подготвен за 

това.  Обаче спрямо сегашните обстоятелства, а 

именно  – обявеното извънредно положение и 

затварянето на училищата, това е единственият 

вариант да не се прекъсва образователният процес. 

Защото, въпреки всичко, животът не е спрял, а щом 

дистанционното обучение ни дава възможност да 

продължаваме да учим, то ние не сме загубили 

надеждата си. Неоспорим е фактът, че всички наши 

учители успяха за много кратко време да ни  покажат 

как  трябва да се изправим срещу  трудностите. 

Според мен именно дистанционното обучение ни 

дава възможност да се опознаем от друга гледна 

точка. Показва ни, че не само физическият контакт 

може да те направи близък с дадени хора. Да се учиш 

и да се развиваш… Виждам го всеки ден, защото сега 

всички от класа ми ведно с учителите се обединихме, 

станахме задружни. Говорим, обсъждаме, споделяме 

и се учим – заедно! 

  Мисля, че не е време за успокоение, защото много 

неща ще се променят и никога няма да бъдат същите. 

Много често мама ми казва: „Земята има нужда от 

почивка. Има нужда да поеме глътка въздух.” 

Въпросът е дали всички ние съзнаваме колко е болна 

планетата ни. Бързаме, състезаваме се безсмислено, 

надпреварваме се с времето и  със себе си. 

  И както е казал  Махатма Ганди – „Ако сърцето на 

човек е чисто, той винаги ще намери нужните хора 

и нужните средства за борба с бедствията” .  

Днес пред нас застава един невидим враг. Налага ни 

се да живеем и работим в сянката на страшна 

пандемия. Живеехме с чувството, че около нас има 

огромно пространство и можем да отидем навсякъде, 

където си поискаме. Сега обаче откриваме, че най-

важното се крие в нашия дом, нашия град и нашата 

родина. Сега е времето да преосмислим ценностите 

си.  В ерата, в която парите купуват слава и власт, в 

хаоса на днешното ежедневие трябва да направим 

своя избор. Трябва да е върнем към непреходните 

човешки ценности, без които светът е загубен. Трябва 

да проявим уважение към живота. Да отворим очи и 

да видим човека до нас. Защото тази пандемия, този 

невидим  враг ни дава възможност да отворим 

сърцата си и да открием една много важна ценност – 

солидарността.  По думите на Гай Гавриел Кай : 

„Както бедствията закаляват духа на народа, 

точно така бедствията могат да укрепят душата 

на един човек. Това, с което се справим, става наше 

достояние.”   Говорим за най-обикновена човешка 

съпричастност, готовност за взаимопомощ. Или 

просто казано – човещина. Понякога толкова земно и 

толкова човешко – протегната ръка, безплатно 

настаняване и хранене на всички медици, които са на 

първа линия в борбата с коронавируса, безплатните 

онлайн учебници, ръкоплясканията в подкрепа на 

българските медици, хилядите доброволци, които 

помагат на  възрастни или хронично болни хора, 

https://www.crossroadbg.com/gai-gavriel-kai.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/rakopljaskanija-v-podkrepa-na-balgarskite-medici-boreshti-se-s-epidemijata.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/rakopljaskanija-v-podkrepa-na-balgarskite-medici-boreshti-se-s-epidemijata.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/rakopljaskanija-v-podkrepa-na-balgarskite-medici-boreshti-se-s-epidemijata.html
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звънът на камбаните в Банско. Ето това ни държи. 

Това е най- голямата ценност. Да сме заедно, да сме 

едно в най-тежкото време. 

  Когато се появи обща заплаха, всеки от нас трябва 

да преодолее собственото си его, защото общата ни 

сигурност е на първо място и е най-важна. ЗАЕДНО! 

 

КАКВО МИСЛИТЕ ЗА ОНЛАЙН 

ОБУЧЕНИЕТО? 

Александър Атанасов – Xб, „Какво всъщност 

е онлайн обучението“ 

 

Онлайн обучението за мен е една много по-добра 

форма за учене, защото предоставя възможността на 

нас, учениците, да се учим в домашни условия, които 

са по-добри от тези в училище.  Няма го стресът от 

класната стая, „притискането“ от училищния звънец. 

Имаме определени срокове за изпълнението на 

дадената задача или задание. Забавното, което се 

случва всеки ден, е че по време на час идва баща ми 

или майка ми и си говорим. Питат нещо, докато 

госпожата/господинът преподава урока, аз им 

отговарям; понякога се шегуваме или ми 

„подсказват“ леко, напомнят ми забравени моменти 

от детството и после започвам пак да слушам урока. 

Дистанционното обучение е много добро и 

качествено и  ни помага в развитието ни, само че в 

домашни условия. 

Десислава Василева – XIб, „Неочакваното 

онлайн обучение“ 

Дойде неочаквано, но се 

справям добре. Много бързо се 

наложи да  свикнем с него, дори 

и отначало да беше трудно и 

много ново за всички нас. Аз 

лично предпочитам  обучението 

в училище, защото е по-лесно 

както за нас – учениците, така и 

за учителите. По-добре е, когато 

имаме пряк контакт –  така и по-леко се усвоява 

материалът. Лице в лице с любимите преподаватели, 

които са готови да помогнат винаги…; приятелска 

ръка, която те подкрепя в труден момент на 

разочарование от оценката или от трудната задача… 

– няма ги сега… 

Тъй като се налага да бъдем на компютрите по-дълго, 

отколкото преди, се старая да отделям време и за себе 

си, и за семейството си.     

Вярвам, че спазвайки мерките за сигурност, ще 

успеем да излезем от тази ситуация по-бързо и 

обучението ни ще продължи с нови сили в училище. 

Йоанна Митева, Xб, Онлайн обучение: Как се 

чувствам аз? 

От средата на март в 

цяла България започна 

дистанционното 

обучение. То включва 

връзка с нашите 

учители, които ни 

възлагат задачи за 

изпълнение. Всяка 

сутрин в периода от 

понеделник до петък 

аз се включвам в този вид обучение, като влизам в 

платформата  Office 365 и участвам в учебните 

занятия.  

  Всичко това се случва така: в 09:00 часа имаме първи 

час, в който учителят ни изпраща днешния урок, а 

след това работния лист, който трябва да попълним, 

след като сме си вече прочели урока. След 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/rakopljaskanija-v-podkrepa-na-balgarskite-medici-boreshti-se-s-epidemijata.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/rakopljaskanija-v-podkrepa-na-balgarskite-medici-boreshti-se-s-epidemijata.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/rakopljaskanija-v-podkrepa-na-balgarskite-medici-boreshti-se-s-epidemijata.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/rakopljaskanija-v-podkrepa-na-balgarskite-medici-boreshti-se-s-epidemijata.html
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приключване със задачите ние му ги изпращаме за 

проверка. Всеки час е различен – в някой само си 

четем урока без задачи, в други пък часове само ни 

възлагат работни листове. Занятия се провеждат и 

чрез платформата Microsoft Teams, чрез която ние 

получаваме връзка с някои от нашите преподаватели. 

Тази платформа служи да ни приспособи към това да 

работим екипно, като имаме възможността да се 

чуваме и виждаме и в същото време да си пращаме и 

работни листи, които можем да попълваме заедно. 

Смятам, че от една страна,  дистанционното обучение 

не е лошо, защото кара нас, учениците, да работим в 

екип дори ако сме в различни помещения, населени 

места и т.н. Но освен предимства  си има и 

недостатъци – примерно си си прочел урока, но ако 

нищо не си разбрал от него, няма как да си направиш 

задачите. Едно е да си го видял, а друго –  някой да ти 

го обясни, говорейки с теб…, да почувстваш, че не си 

сам в този голям поток от информация…, да усетиш 

дружелюбния поглед… 

  Благодарна съм на всички учители от нашето 

училище, че се опитват по всякакъв начин да ни 

обяснят уроците, и затова, че се поставиха на наше 

място и удължиха времето за предаване на задачите. 

Ако някой ме попита как предпочитам да се обучавам 

–  дистанционно  или да ходя на училище –  разбира 

се, че бих избрала да ходя на училище. Липсва ми! 

Липсвате ми всички! 

Иван Иванов, XI а, „Как минава един мой ден 

с дистанционно обучение“ 

Денят ми започва просто. Придвижвам се от леглото 

в банята, от банята в кухнята и обратно в стаята ми. 

Това явно е и пътят ми до училище. След като 

пристигна, включвам 

компютъра си и 

започвам да уча. 

Предстоят ми пет часа 

уроци, задания и 

домашни, които, 

честно казано, не се 

различават значително 

от обикновените. 

Разбира се, 

виртуалната класна 

стая, електронните тетрадки и клавиатурите вместо 

химикалки ми напомнят, че всъщност не съм 

наистина на училище. 

Осъзнавам, че ми липсват пълните класни стаи, 

старанието, когато се опитвам да пиша, 

междучасията, в които всъщност си почивам от нещо, 

разходките до магазина или закусвалните и дори това 

да питам преди да отида до тоалетна. Най-много 

обаче ми липсва реалното общуване с учители и 

съученици. Разбира се, и дигиталната комуникация 

има своите предимства, но нищо не може да замени 

физическите контакти, защото някои неща не могат 

да бъдат казани, но могат да бъдат показани. 

Освен тези недостатъци електронното обучение има 

и множество положителни качества. Спестявам си 

дългия преход до сградата, мога да хапвам в 

“класната стая”, когато си поискам и няма кой “да ми 

надува главата”, когато не съм в настроение. Друг 

голям бонус е това, че изпълнявайки заданията и 

задачите, усвояваме много добре приложенията за 

създаване на текстове, презентации, таблици и други. 

Най-добрата черта на дистанционното обучение е 

неговата основна функция – да ни запази здрави и 

защитени от разпространяващия се вирус. Чрез него 

ние продължаваме да учим пълноценно и да 

усвояваме целия материал, без да заплашваме своето 

здраве и това на хората около нас. 

Ивелин Савов, X б, „Онлайн обучение: Какво 

мисля аз?“  

В живота няма лека 

работа, особено когато 

става въпрос за 

усвояване на нови 

знания при нас, 

учениците. Пътищата за 

постигане на успех са 

различни, но винаги 

целта е една – усвояване 

на знания. 

Трудностите са 

различни по характер, 

най-вече при поднасяне на учебния материал на 

ученици чрез права и обратна връзка. Този 

традиционен начин е най-достъпен за ученика. При 

компютърната връзка предимствата са големи, но 

само ако и двете страни са обезпечени с необходимия 

потенциал от технически средства и умения. В случая 

констатираме отчасти недостиг на технически 

устройства. Тук е мястото на държавата да се намеси, 

за да помогне на двете страни с необходимия 

технически потенциал. Защото при нас, българите, 

всичко е въпрос на пари, особено при по-бедните 
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семейства. При това неравностойно положение 

компютърното обучение донякъде се обезценява. 

Понякога интернет връзката не е добра и не на 

последно място – възможностите на учители и 

ученици. 

Казано направо – по време на пандемията това 

обучение играе важна роля, въпреки че една от двете 

страни – тази на ученика, е в неравностойно 

положение, защото липсват парични средства. Тук е 

мястото да се отбележи голямата помощ на учителите 

и родителите на децата, които дариха технически 

устройства на бедните ученици. Остава ли ми 

свободно време? Имам ли време за забавление? 

Почти не, защото процесът е много бавен. 

Подготовката на различните ученици не е еднаква. По 

отношение на комуникацията с приятели и съученици 

– то тя е забавна, защото става въпрос за игри и други 

забавни разговори от непринуден характер.  

 

 

УЧИМ  И  ТВОРИМ… 

 
В час по български език и литература: Съгласни ли сте с твърденията на някои 

литературни критици, че Елин Пелин е яростен изобличител на Христовите служители в 

разкази като „Пролетна измама“ и „Изкушение“? 

Изготвил:  БОРИС – АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СПАСОВ, №3, XI б клас 

Аз навсякъде разправям, че съм атеист (никому светейшество не вярвам), ала не е точно така. Мегдан да ми 

се оформя мирогледа още - бая, има много неща, що още не съм видял. Винаги съм подчинявал необяснимото 

не на бог и като цяло христовата вяра, а на някакъв вид вселенски разум, което доказва невярноста на първата 

част от първото изречение.  

Аз просто не обичам да подчинявам нещо на някого, който пред очите ми 

не го е заслужил. Повече ми допада пантеон от богове, всеки отговорен за 

нещо (едно направление от човешкото съществуване), като заедно 

оформят нещото, без което човешкият вид и разум не са могли преди, не 

могат и сега и никога няма да могат за в бъдеще, а именно – вярата. Вярата 

е нужна на хората. Това е опростен учебник за битието ни,  който просто 

и ясно ни учи да делим добро от зло, но това далеч не оневинява 

случвалите и случващите се работи, когато никой не гледа, както много 

ясно показва Елин Пелин в двата си разказа „Пролетна измама“ и 

„Изкушение“. Дотук писането беше просто предупреждение за набожни 

хора, които четат това, и алармиране, че няма да им хареса особено (няма 

да изпадам в хули, но няма да огранича мнението си). 

Въпросът бе „ Съгласни ли сте с твърденията на някои литературни 

критици, че Елин Пелин е яростен изобличител на Христовите служители 

в разкази като „Пролетна измама“ и „Изкушение“?“. 

Автор: Биляна Бисерова, Xб – „Стаята ми“  

Досега не познавах тези текстове - за зло. Наистина обогатяват мисълта, вървят гладко из дебрите на 

въображението ми и току с някой бисер Елин Пелин ме обръща с главата надолу и ме кара да се смея от 

сърце. Голям похвал заслужава обаче не за това, че разсмива някой си келеш, а за смелостта, нужна във време 

оно да напишеш нещо подобно. Да, не е било най- свирепият период на църквата с множеството преследване 

на хора, които просто не вярват в Христа, но все пак се иска доза кураж за целта. 

В произведенията наблюдаваме природата, вътрешния механизъм, изобщо съществото на църквата и на 

какво учи тя, какви догми поставя и после виждаме точно „най-извисените“ да бъркат по неравния път.  
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Особено впечатление ми направи разказа „Изкушение“. Забележете, не е догма от 

църквата да не се консумира вино, нали все пак месията от вода прави пивка течност 

с аромат, който е толкова приятен, че със затворени очи ще познаеш великолепния 

тъмночервен цвят, както и обратното. Авторът ни въвежда в момент, който  

наподобява абстиненция и замъглен ум у служниците  господни: „— Да е да мога, 

като господ в Кана Галилейска, да я превърна на вино, и за комка ще има, и за народа 

ще има, ама… Ех! — въздъхна той и тръгна пак замислено из улицата.“ Този цитат 

малко ми напомни на политик в зародиш, тоест отначало казва за него и за народа да 

има пари от някой еврофонд, после се оказва, че джобовете му, за разлика от на 

бедния човечец, били по-дълбоки, както и да е. Същината на този цитат гласи, че 

виното става по-нужно за момента от което и да е друго нещо. Впоследствие бай ни 

Тодор среща (забележете двусмислието на името на човека), Ангел – човек, тръгнал 

на църква, но осланил се на добрата си воля, помогнал на божия служител с вино, 

чиято цел била да даде кураж на „дядо“ поп в литургията. Следва моментът, когато 

попът вижда очите на изкушението, очите на лукавия в лицето на бутилката вино и 

моментът говори много за волята не само на попа, ами и на всеки един от нас – това 

не е греховно изкушение, но все пак е изкушение както всяко друго. В момент на отпиване от еликсира се 

случва следното: „Това ужаси свещеника.  

— Бре! Какво направих аз? 

И тежко като отсечен той пада на колене, туря ръце върху устата на шишето, слага си главата на тях и 

бързо и задъхано се моли“ . Иска с молитви да прикрие слабост? Иска с молитви да се извини за богохулство? 

Иска с молитви да върне времето назад, но знае, че не може и това го успокоява? По малко и от трите, което 

го прави толкова забавно. Актуалност, описваща ежедневието ни днес – правим глупости после казваме „Ех, 

да можех да върна времето, но не мога!“, и въпросът приключва подобно на човек, викащ призраци, който 

чува вратата зад него да проскърцва и тутакси излиза от стаята и се прави, че нищо не е станало. 

Следва завършекът, с който Елин Пелин си заслужва мястото в учебниците по литература именно заради 

актуалността на текстовете си днес (напоследък, ако чета даден автор от вече отминала литературна епоха, 

забелязвам, че няма що да е друга, нещата са си същите, просто ние си мислим, че сме по-напред). Този  

завършек е речта на дядо поп : 

— Благочестиви християни — разпалено започна той и протегна ръка. — Благочестиви християни каже, 

— колко сте благочестиви, толкова ще и добро да видите! Тежко и горко нам грешниците! Жените да ги 

махнем, те вечно клюкарствуват!… Ами мъжете. Смукачите? Какво да кажа за тях?… О, братя мои, не 

ми се сърдете, че ви говоря право в очите! Истината си е истина! Любовта ви да къркате, всегдя нине и 

присно и во веки веков, не е божа любов и не ви готви добро нещо зад гроба! Докъде стигнахме, братя 

селяни!… Да няма капка вино в селото, за комка да не оставите! Но както вие, тука на земята, сушите 

бъчвите, така на оня свят, там горе в пъклото, ще ви съхнат езиците за капка вода… Селяни, опичайте си 

ума, докато е време! Тежко ви, когато настъпи второ пришествие!… Амин. 

Хули хорицата за глупост, която той върши…няма що, това, да си призная, колкото ме развесели, толкова ме 

и ядоса. Как може за чужда грешка да „чете конско“ на други, ние, българите, сме велик народ и като всеки 

велик народ си имаме слабите черти, а именно  – гледайки в чуждото, да не разпознаваме своето лошо  (нещо, 

което в първообраза си религията трябва да ни учи на обратното). И ако мога да си позволя да цитирам един 

мой любим (да не кажа най-любим) автор – сър Тери Пратчет , става дума за една от неговите книги „Фауст 

Ерик“, в която авторът ни запознава с народа на „тезуменците“ – народ, живеещ в дълбока джънгъл, който е 

доста радикален. „Противно на общоприетото схващане, тезуменците наистина са открили колелото. Просто 

имат радикално различни идеи как да се използва то.“  
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Впоследствие разбираме, че народът от джунглите на „Централен Клетч“ използва колелото за направата на 

шапки, което е доста болезнено при споменаване на факта, че те са още в каменната си ера. Та същото е и с 

нас – имаме „колелото“- вярата, но я ползваме по най-глупавия начин. 

  Госпожо, написах доста, съсредоточих се само върху „Изкушение“, защото в „Пролетна измама“ ясно 

се вижда догмата, която е щяла да се наруши при подходящи условия, но така и не става. Просто 

„Изкушение“ ми бе по-интересно за разработване и упражнение, надявам се да ви хареса. 
 

 

 
 

Илина Тодорова, IXа  

 

Четири сезона   

Побърквам се вече, силно жадувам, 

нощем в съня си само теб чувам. 

Лудо се влюбих, не отричам, 

но втори път душата си не събличам. 

Не мога да забравя дните, 

в които прокарваше ми пръсти през косите. 

И нека отново гледаме звездите, 

но този път, моля, и ти не отричай. 

Знаеш ли как се обича? 

 

През пролетта започна нашата история, 

всичко беше в пълна хармония. 

Всяка вечер поливаше моята роза, 

в ума ми изникваше цяла проза. 

Ала в онази проклета нощ те видях 

и че друга обичаш в очите ти съзрях. 

До болка чак ѝ завидях. 

 

Лятото вече съсипана бях, 

чувствах, че на въже висях 

от толкова мъка обсипана. 

Усещах как ще пресъхна, 

но още ме караш да настръхна, 

всяко едно докосване от тебе, 

ме караше да плача като бебе. 

 
Есен е. Листата ми розови изгниха, 

а да продължа да пия ми забраниха. 

Още твоя отговор чакам – дали ме обичаш. 

Или да питам направо: Друга ли вече 

събличаш? 

 

Зима. Полъх смразяващо студен 

прониква безпощадно у мен. 

Душата ми е кубче лед, 

смрази за мене всичко ти навред. 

Избави ме, моля те, от този ад проклет. 

Господи, дано скоро бездиханна измръзна 

от таз любовна болка нека се изплъзна. 

 

Може би за догодина ще разпалиш у мене 

пламъка отново. 

Или пък няма… 

                          

 
 

Елиф Юсуфова, Xб „Макове“ 
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ИСАБЕЛ РАЙКОВА, X а „Мак“, в час по изобразително изкуство 

 

Учениците от X б поздравяват читателите на вестника с 

пролетните празници! 

 

ВЕЛИКДЕНСКИ КОЛАЖ, изработен в часа по изобразително изкуство 

от ученици от X б 
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БИЛЯНА БИСЕРОВА, X б, „Бъдете отговорни!“, 

домашна работа по изобразително изкуство 
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ЕЛИФ ЮСУФОВА, X б, „Колаж от най-хубавите ми снимки – с 

великденски поздрав!“ 

Домашна работа за часа по изобразително изкуство 
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ПРЕСЛАВА КОЖУХАРОВА, X б, „Великденски колаж“ 
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БИЛЯНА БИСЕРОВА, X б, Към тема „Сториборд“ в часа 

по изобразително изкуство 

 

 

 


