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Здравейте, читатели и приятели на 
вестник  „Калейдоскоп“! 

 

 

Щастливи сме да се похвалим с реализацията на нашия втори брой. 
Той става факт в период, когато редица важни събития вече отминаха, а 
други предстоят.  

Новият ни брой включва многообразни теми, които засягат 
интересите на младата и интелигентна аудитория от възпитаници на СУ 
„Стефан Караджа“, както и част от мероприятията, осъществени от 
училището ни през изминалите месеци.  Благодарим ви, че сте с нас и този 
път! 

 

 

 

 

Пожелаваме ви приятно четене! 

 



   ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС                                                  

Брой II, март 2020 

           Скъпи ученици, учители и родители, 

 

За мен е удоволствие да ви приветствам по повод 
Националния празник на България! На 3-ти март се 
навършват 142 години от деня, в който българите доказват 
силата на своя дух и непримиримостта си в борбата за 
гражданска и верческа консолидация. Време, в което 
народът ни се изправя след тежката криза и заявява себе си 
пред света. Време, в което нашите деца доказват, че са 
достойни потомци на своите предци – бранят историята си, 
покоряват върхове в настоящето и градят мостове към 
бъдещето. В този нелек път желая на всички да бъдете здрави 
и дръзновени! Отстоявайте принципите си! Помнете подвига 
на героите! Ценете саможертвата им! Устоявайте на бурите и 
бъдете горди, защото нашата историческа съдба е 
доказателство, че „когато има воля, има и път“!  

 

Честит празник!                                                     
 
 

Емил Андонов 
Директор на СУ „Ст.Караджа“                                           
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„О, бесило славно!“                                 
147 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ                                    Брой II, март 2020 

 „Пред лицето на света Гина Караиванова Кунчева не проронва нито една 
сълза по загиналия си син. И когато дълго след това някой я запитваше защо не 
раздаде жито за душата на покойника, тази велика майка отвръщаше: „Житото се 
раздава само за мъртъвци, а Васил ще живее вечно…“ 

 
Една легенда, един непримирим и неугасващ дух, който пламти в 

съзнанието и сърцата на българите 147 години след физическата смърт. Човек, 
без когото българската история нямаше да е това, което е – изпълнена с толкова 
много сълзи, саможертви, надежди и един-единствен блян… Блянът за свобода! 
 
   ∞  Васил Иванов Кунчев е роден на 18.07.1837 г. в Карлово  
   ∞ Първоначално учи в килийно училище в родния си град, а по-късно – в 
местното взаимно училище  
   ∞  Едва 14-годишен губи баща си и грижите за него поема Василий Караиванов 
– негов вуйчо  
   ∞ Своя монашески сан – дякон, приема през 1856 – 1857 г., докато учи в 
свещеническото училище на даскал Атанас Иванов в Стара Загора 
   ∞   През 1862 г. заминава за Сърбия, за да участва в Първата българска легия на 
Геори Сава Раковски 
   ∞   Големият лъвски скок, който прави, му дава прозвището Левски 
   ∞  Участник е и във Втората българска легия. Неуспехите, които тя бележи, 
подсказват на Апостола, че погледът на революционерите трябва да се насочи 
към вътрешността на страната 
   ∞ Заедно с Любен Каравелов участва в създаването на Българския 
революционен централен комитет 
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    ∞   През май 1870 г. създава Вътрешната революционна организация. В неин 
център се превръща град Ловеч 
     ∞  На 26.12.1872 г. тръгва за Велико Търново със своя приятел Никола 
Цветков. Вечерта отсядат в ханчето в Къкрина. Там е заловен и отведен в София, 
където го съдят 
     ∞     На 18.02.1873 г. е осъден на смърт чрез обесване. На мястото на гибелта му 
в София е издигнат негов паметник 
 

Освен историята, литературата също пази спомена за Апостола на 
свободата жив. За всички, които искат да си спомнят за подвига чрез магията на 
словото, поместваме част от одата „Левски“: 
 

Девет годин той 
  
скита се бездомен, без сън, без покой, 
под вънкашност чужда и под име ново 
и с сърце порасло и за кръст готово, 
и носи съзнанье, крепост, светлина 
на робите слепи в робската страна. 
Думите му бяха и прости и кратки, 
пълни с упованье и надежди сладки. 
Говореше често за бунт, за борба, 
кат за една ближна обща веселба, 
часът на която беше неизвестен; 
изпитваше кой е сърцат, сиреч честен, 
участник да стане във подвига свят; 
всяк един слушател беше му и брат. 
В бъдещето тъмно той гледаше ясно. 
Той любеше свойто отечество красно. 
Той беше скиталец и кат дете прост 
и като отшелник живееше в пост. 
Горите, полята познати му бяха; 
всичките пътеки кракът му видяха, 
пустинята знайше неговия глас, 
хижата го знайше и на всеки час 
вратата й за него отворена беше. 
Той се не боеше, под небето спеше, 
ходеше замислен, сам-си без другар. 
 

 
 
Тая заран млад е, довечера стар, 
одеве търговец, сега просяк дрипав, 
кога беше нужно - хром, и сляп, и клипав; 
днес в селото глухо, утре в някой град 
говореше тайно за ближний преврат, 
за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът, 
и че време веч е да въстане робът; 
че щастлив е оня, който дигне пръв 
народното знаме и пролее кръв, 
и че трябва твърдост, кураж, постоянство, 
че страхът е подлост, гордостта - пиянство, 
че равни сме всички в големия час - 
той внасяше бодрост в народната свяст. 
  
И всякоя възраст, класа, пол, занятье 
зимаше участье в това предприятье; 
богатий с парите, сюрмахът с трудът, 
момите с иглата, учений с умът, 
а той беден, гол, бос, лишен от имотът, 
за да е полезен дал си бе животът! 
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Какъв е поводът за Руско - турската 
война 1877 – 1878г? 

Дали апостолите от Гюргевския комитет са 
вярвали в успеха на въстанието и следователно са 
били късогледи авантюристи, дали целта им е била 
само да провокират турските зверства, които пък 
да предизвикат намесата на Великите сили, което 
стана, и следователно са гениални предтечи... Но 
дали тази цел щеше да бъде постигната, ако 
зверствата бяха останали неизвестни, както много 
други зверства, ако зверствата след Априлското 
въстание не бяха изпълнили със страшния си ек 
двата свята, а светът научи за тях благодарение на 
един човек и този човек се нарича Макгахан, чиито 
писма от ада, наречен България, накараха света да 
настръхне. След като Макгахан накарал целия свят 
да стане свидетел на факта, че в Европа се убива 
цял един народ, най-сетне и европейските 
правителства били принудени да го забележат. 

След поражението в Кримската война 
(1853-1856) Русия търсела реванш. Негодуванието 
на руския народ против турските кланета в 
България подкрепяло цар Александър II отвътре, 
световното мнение го подкрепяло отвън. 

Поводът за войната е въстанието в Босна и 
Херцеговина (1875), Априлското въстание в 
България (1876) и Сръбско-турската война (1876). 
Така на 12 април 1877 година цар Александър II 
обявил война на Турция. Върху знамето на войната 
били изписани благородните думи: 
“Освобождаване на южните славяни от турското 
иго”. 

Каква е ролята на българското население 
в тази война? 

Не е много известен и фактът, че руските 
генерали се съмняват в бойните качества на 
българското опълчение в състав от 12 444 души. 
Те смятат, че това е сбирщина от 16 до 60-годишни 
мъже, които нито са преминали военно обучение, 
нито познават военната дисциплина. 

В мемоарите си Столетов признава, че 
можел да откаже, но забелязал нещо при 
опълченците. Те отивали с желание само на бойни 
учебни стрелби, в които постигали 70% 
успеваемост. 

 

Пенко Георгиев – директор на музея в гр.Каварна 
Снимка: личен архив 

Руснаците имали 30% 
успеваемост. Турското командване дава заповед 
за офанзива на Сюлейман паша, срещу когото 
генерал Гурко има само 14 000 войници, от 
които „небоеспособни” български опълченци. 

Съдбата  се стича така, че войната трябва 
да бъде решена от българите. Става ясно, че 
сражението Стара Загора - Шипка ще реши 
войната. 

И българите правят чудеса. 
Първо, при Стара Загора, когато 5 часа и 
половина задържат челната колона на Сюлейман 
паша и буквално я смилат, позволявайки си 
лукса да се вдигнат в контраатака и да се 
изтеглят на Шипка. И на 9-10-11 август, когато 
дават решително сражение на Сюлейман. 

И се случва чудо – невъзможната 
единствена опция – победа, се случва. На 9-10-11 
август, както се казва, „Господ е бил българин” и 
е ръководил тази част. Въобще не е вярно, че на 
11 август „йоще миг – ще падне заветният хълм”. 

Малко хора знаят, че опълчението 
съкращава турската армия почти наполовина - 18 
000 загиват. Останалите след сраженията – около 
22 000, губят настъпателните си 
възможности.  Тук Вазов е прав – опълчението 
спаси не само България, но и руските армия и  
император. Останалото е въпрос на подробности. 
При стоварилата се руска мощ на Балканите, при 
активизирането на румънците, дните на 
Сюлейман паша са преброени. 
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В същото време зад гърба на руската 
армия се разигравали страшни трагедии, за 
които историята мълчи. Турците и особено 
черкезките банди, заселени в България след 
Кримската война, отмъщавали на 
беззащитното население, колели и бесели. 

Такава една трихилядна черкезка банда 
нападнала през юли месец Каварна, но 
храбрите каварненци ги посрещнали на нож - 
десет дни траяла неравната битка, накрая 
черкезите превзели града, опожарили го и 
всички, които не успели да избягат и да се 
скрият в пещерите на Калиакра, били изклани 
- един втори Батак, потънал в мълчанието на 
историята... 

Според Вас имало ли е възможност 
българите да постигнат сами свободата си? 

Първо да споменем, че когато след 
Априлското въстание една българска 
депутация тръгва да търси помощ от Европа и 
когато се връща оттам, не друг, а католикът 
Драган Цанков казва: "Без война тази работа 
няма да стане!". Факт е, че светът научи за 
нашите страдания - нещо, което не се 
случваше при предишните наши 
националноосвободителни усилия и 
мъченичества. Но въпреки всичките 
състрадателни изяви, симпатии, подкрепа и 
прочее от Запада, ако не беше руската армия, 
щяхме да си останем със съчувствието. 

Това е особена и различна война. Тя се 
води по верски, емоционални и хуманитарни 
причини. Има една фраза на историчката 
Барбара Йелавич - хърватка, но американка по 
гражданство, която пише, че руските подбуди 
за войната са продиктувани от "чист 
идеализъм". Без да е точно така, все пак 
самата идея, че след тази война се поставя на 
балканската карта една нова държава, 
свидетелства, че политиката се оценява по 
резултати, които в случая са едно исторически 
добро дело. Една европейска идея е 
осъществена от една имперска сила.  

С оръжие или с дипломатичност се 
постига повече? 

Оказва се, че българското оръжие 
постига чудеса на бойните полета, които 
впоследствие неумелата дипломация 
превръща в национални катастрофи. Така че е 
особено важно постигнатата бойна победа да 
бъде правилно изиграна на дипломатическата 
маса за постигането на траен мир. 

Истински свободни ли сме днес - след 
142 години? 

Въпреки че ще отбележим 142 години 
от Освобождението на България, смятам, че 
духът на българина не е свободен. Не бе 
постигнато националното обединение в 
етническите ни териториални граници, което 
доведе впоследствие до войните за 
национално обединение и националните ни 
катастрофи. 
Все още има неща, от които трябва да се 
освободим, не можем да се чувстваме 
истински свободни, докато сме икономически 
зависими от големите държави. Не е 
достатъчно управляващите да се сещат само 
по празници за национална гордост и памет, 
това обуславя и формалната свобода, в която 
живеем. 

Продължава ли българинът да бъде 
патриот? 

Полковник Петко Йотов казваше, че 
патриотизмът е да обичаш и да си готов да се 
сражаваш за своята малка родина, за своето 
селце, за рекичката, в която си цамбуркал, за 
ливадите, по които си тичал. Нашето 
поколение не е изправено пред 
предизвикателствата, които са стояли пред  
дедите ни. Никой не иска от нас да мрем, 
никой не чака кръстове от храброст.  Но има 
неща, които трябва да съхраним и пазим, за да 
не се срамуваме от предците си. Кирилицата, 
познаването на нашите изконни традиции, 
спазването на християнските ценности, да се 
опитаме да останем все така самобитни и 
различни, въпреки опитите за глобализация…  
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Знаят ли достатъчно децата за 
историята и националните ни герои? 
Какви са Вашите впечатления? 

Считам, че във всеки един град 
има достатъчно символи на 
националната ни памет, както и в 
учебния материал се набляга още от 
ранна възраст на познаването на 
националните герои и важни за 
България исторически събития. Тук 
имат своето място и институции като 
музеите, които съхраняват родовата 
памет, запознават със събития и 
личности, свързани с местната история, 
като по този начин формират 
патриотичен мироглед в младите хора. 

Какви са пожеланията Ви към 
учениците и гражданите на Каварна 
по повод Националния празник? 

Скъпи ученици, 
Като възпитаници на СУ 

“Стефан Караджа”, не спирайте да 
търсите духа на Караджата! Не 
спирайте! Търсете познанието, 
отстоявайте вашите идеали и ценности, 
бъдете устремени в постигането на 
своите цели! 

 
 

 
Снимка: интернет 
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Много хора вече познават 
семейството ви, макар познанството 
да е задочно. Как бихте се 
представили за онези, които все още 
не са попадали във вашия канал в 
youtube? 

Разпознаваеми сме в социалните 
мрежи като „Живот със Синдром на 
Даун“. Това е името и на канала ни в 
youtube. Ние сме семейство с две деца 
– Крис на 8 г. и Микаела на 5 г. - със 
Синдром на Даун. Периодично 
споделяме видеоклипове, в които 
показваме, че животът със Синдром на 
Даун е възможен, че в нашето 
семейство и ежедневие присъстват 
любовта, смехът, хубавите моменти, 
усмивките и много други емоции и 
предизвикателства. Хората ни 
разпознават като влогъри, 
инфлуенсъри, фондация в обществена 
полза и социални предприемачи. Ние 
създаваме артикули с кауза, като по 
този начин подкрепяме напълно 
безплатно развитието на 57 деца със 
Синдром на Даун от девет града в 
България. 
 

Как решихте да създадете канала и 
да допуснете толкова много хора до 
личния си свят? 
 
Когато се роди Микаела съвсем 
неочаквано с диагнозата Синдром на 
Даун, не намерихме необходимата 
позитивна информация или 
видеоклипове, които да ни покажат 
развитието на дете със Синдром на 
Даун, да ни дадат сили и кураж, че 
можем да продължим живота си и че 
можем да сме щастливи. В болницата 
докторът ни каза, че обществото не 
приема тези хора. Ние решихме, че 
искаме да разказваме, да показваме 
дъщеря си, да не я изолираме, защото 
тя и всички хора със Синдром на Даун 
съществуват и имат право на 
качествен и достоен живот. Важно е 
хората да се приемаме такива, каквито 
сме. 
 
 
 
 

 

     По повод Международния ден на 
хората  със Синдром на Даун – 21 
март, се свързахме с едно семейство, 
което много от вас познават от 
многобройните интервюта и видеа в 
youtube, чрез които разказват за 
това какво е да имаш слънчево дете 
у дома. 
Пожелаваме ви приятни минути с 
Краси, Силви, Крис и Микаела! 

Снимка: личен архив 
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                                                                                                  Снимка: личен архив 

 
 

Със сигурност има и такива, на които не се харесваме, но не го заявяват гласно. 
Всъщност всяка монета има две страни. Важно е да се преценява коя страна е с по-
голяма тежест и ще донесе повече позитиви за нашите деца и за всички хора със 
Синдром на Даун. 

 

Кои бяха хората, които ви подадоха ръка след раждането на Микаела? 

 
Членовете на семейството ни бяха хората, които ни подкрепиха най-много, след 

това приятелите и специалистите, които започнаха веднага работа с Микаела. Много е 
важно, когато се роди дете със специални потребности, още в болницата семейството 
да получи всякаква подкрепа – споделяне на диагноза в присъствието на двамата 
родители, среща с психолог, актуална информация за състоянието на детето и 
подробности за диагнозата му, пътя по който да поеме семейството и кой може да 
помогне, кураж и сили да продължи напред. Ние нямахме този късмет, както и 
повечето семейства, но хубавото е, че все пак се случва.  

 

Толерантни ли са българите към децата със специални образователни 
потребности? 

В болницата ни казаха, че обществото не приема тези хора. Ние ежедневно 
виждаме и усещаме невероятно голяма подкрепа, приемане и толерантно отношение, 
за което сме благодарни. Както ние възприемаме и се отнасяме към децата си, така ще 
ги възприемат и ще се отнасят към тях и останалите хора. Имаме в youtube, facebook и 
instagram над 140 000 последователи, които знаят вече повече за Синдром на Даун. 
Много са подкрепящи и с отворени сърца. 

 

Носи ли ви негативи 
популярността, която добихте с 
видеата в youtube? 

Смело можем да кажем, че 
засега популярността не ни носи 
негативи. Хората имат респект и 
уважение към това, което правим и 
имаме огромна аудитория, която ни 
подкрепя страшно много и ни залива 
с позитивизъм. Затова и постигаме 
още повече. С ежедневни усилия, 
много воля  и старание постигаме 
видими резултати.  
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Как Синдромът на Даун промени ежедневието ви? 

Промени го на 180 градуса. Като започнем от начина на мислене, нагласата към 
живота и стигнем до промяната в ритъма на ежедневието ни. Ние създадохме фондация 
„Живот със Синдром на Даун“ и вече четвърта година променяме мнението и 
отношението на обществото към Синдрома на Даун. Относно ежедневието – много сме 
ангажирани и целеустремени да развиваме дейността на фондацията, да разказваме, да 
показваме, да разпространяваме информация за Синдрома на Даун и едновременно с 
това да подкрепяме развитието на деца със Синдром на Даун в нашите проекти по 
адаптирано плуване, музикотерапия, арттерапия и физиотерапия. Научихме се да се 
радваме на малките неща и постижения, защото всичко което постига Микаела е с 
много усилия и старание от нейна и наша страна. Тя посещава и много терапии и 
допълнителни дейности, което изисква и много време. Но всичко си заслужава в името 
на децата, когато виждаме постиженията и развитието. 
 

Знаем, че Микаела посещава детска градина. Има ли специални методи, по 
които се обучава? 
 

Няма специални методи не защото не е необходимо, а защото системата ни е 
такава, че не е помислила за децата със специални потребности - както в градината, 
така и в училищата. 

Децата получават подкрепа от ресурсни учители, но тя не е достатъчна и 
ефективна и не ги кара да се чувстват добре там. Затова и много деца отпадат от 
образователната система, което ги лишава от образование и шанс да се реализират. 
Едно от най-важните неща обаче са приемането, желанието и нагласата, че ще се 
справят, от страна на директор и учители.  

 
Какво искате да знаят учениците за децата със Синдром на Даун, които ще 

бъдат част от тяхното обкръжение в училище? Как едно дете с такава диагноза 
възприема света около себе си? 

Всяко дете се развива индивидуално и с различно темпо, разбиране и 
осъзнаване. Огромно и основно влияние оказват семейството, работата със 
специалисти и обкръжаващата среда. 

Искаме да знаят много неща за Синдром на Даун  
Това не е страшна диагноза, не е болест и не може да се заразите. Синдромът на 

Даун не може да се излекува, защото това е състояние, с което някои хора се раждат и 
живеят. Медицината го нарича тризомия 21, защото се дължи на появата на трета 
хромозома в 21-вата хромозомна двойка и това е най-честата генетична аномалия. 
Всички ние имаме по 46 хромозоми, а хората със Синдром на Даун - 47. И точно тази 
допълнителна хромозома определя диагнозата Синдром на Даун.  Синдромът се 
проявява при всички раси, във всички социални класи и във всички страни по целия 
свят. 
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В България годишно се раждат около 100 деца със Синдром на Даун. Хората със 
Синдром на Даун могат да изпитват всички чувства и емоции, както и останалите. Те 
са много любвеобилни и показват привързаност и обич, затова ги наричат и слънчеви. 
Характерно за хората със Синдром на Даун е по-бавното физическо и психическо 
развитие и намаленият мускулен тонус. Често може да видите дете със Синдром на 
Даун, което е с отворена уста и езиче навън. Това е, защото лицевите мускули са по-
слаби.  В днешно време с навлизането на ранната интервенция (работа и грижа с децата 
от съвсем ранна възраст) се преодоляват много проблеми и се постигат все повече 
резултати с подкрепата на различни специалисти - психолог, логопед, рехабилитатор, 
кинезитерапевт, специален педагог, музикотерапевт , плуване и др. 
Ако видите няколко души със Синдром на Даун сред тълпа от хора, веднага можете да 
ги разпознаете, защото външно те много си приличат и имат сходни черти. Не се 
притеснявайте да ги заговорите или да общувате с тях. Те са много добри и верни 
приятели. Те са част от нашето общество и имат нужда наравно с всички да участват в 
него, да бъдат приети такива, каквито сме всички останали - с предимства и 
недостатъци. 

 
Какво предстои оттук нататък на Крис и Микаела, на фондация „Живот 

със Синдром на Даун“? 
 

Ние имаме много смели мечти и представи за това какво ни предстои. Вярваме в 
по-доброто бъдеще, вярваме в положителната нагласа и енергия. Крис има желание да 
се развива в посока актьорско майсторство и мечтата му е да стане актьор. Микаела 
посещава логопед, рехабилитатор, психолог, музикотерапия, зумба, плуване, ходи на 
детска градина и правим всичко възможно, за да усвоява ежедневно различни знания и 
умения. Пожелаваме си да сме живи и здрави, останалото зависи от нас. 
Фондация „Живот със Синдром на Даун“ се развива ежедневно. Продължаваме със 
споделяне на различни клипове. Много голям интерес предизвикват новите клипове от 
рубриката „Крис и Микаела готвят“. Целта им е да се забавляваме, да включваме 
децата в домакинството, да провокираме самостоятелност и да развиваме различни 
умения. Предстои 21-ви март – Международният ден на хората със Синдром на Даун. 
На този ден всички хора по света обуват шарени чорапи, като по този начин заявяват 
подкрепа към хората с тази диагноза. Ние създаваме кампания и видеоклип за този ден 
и така провокираме огромна, шарена и позитивна вълна в социалните мрежи, като се 
включват хиляди хора, училища, детски градини, фирми, известни личности, 
телевизии. А предизвикателството към всички е следното: 

1. Обуйте шарени чорапи на 21-ви март  
2. Направете снимка или видео, в което казвате: „Аз приемам хората със 

Синдром на Даун“  
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3. Споделете снимката или видеото в социалните мрежи с 
#животсъссиндромнадаун, като ни отбележите в инстаграм 
#lifewithdownsyndrome или фейсбук #животсъссиндромнадаун  

4.  Предизвикайте някого да направи същото под вашата снимка или видео – 
приятели, семейство, цял клас, актьори, певци, влогър 

„Живот със Синдром на Даун“ създаде и 8 модела шарени чорапи с кауза. 
Събраните средства ще послужат за организиране на Летен лагер 2020 - напълно 
безплатно за деца със Синдром на Даун и техните семейства. Лагерът се организира за 
трета поредна година. Който от вас има желание, може да си  поръча нашите шарени 
чорапи на lifewithdownsyndrome.com, раздел „Купи с кауза“.  

 
Какво е вашето пожелание към учениците от нашето училище? 

 
В живота е важно да бъдем смели, отговорни и добри. Уважавайте се взаимно, 

защото всички сме различни, но имаме нужда от едно и също – щастие, разбиране, 
любов, добро отношение и по-перспективно бъдеще. И както Крис казва в края на 
всеки наш клип: 

„ И не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Много е важно!“  
Youtube, Facebook: Живот със Синдром на Даун 

Instagram: lifewithdownsyndrome 
 
 

Снимка: личен архив 
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Снимка: интернет 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Снимка: интернет 

 

 

 

 

 

 

 

Свети Валентин се отбелязва на 14-ти февруари като Ден на любовта. Традиционно 
се празнува в англосферата и някои страни от Южна Америка. Този ден най-често се 
свързва с римския свещеник Валентин , обезглавен на 14-ти февруари 269 г. Официално 
празникът се чества от 496 г. , когато папа Геласий I обявява мъченика за светец , затова 
денят на неговата смърт е ден за почит. Българската православна църква го чества на 6-ти 
юли. През XIV век в Англия започва да става традиция да се разменят любовни послания 
под формата на т. нар. валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и 
образът на крилатия Купидон. През XIX век ръчно написаните послания биват заменени от 
готови картички.  

 

Трифоновден, Зарезановден или Трифон 
Зарезан е празник на лозарите, соколарите, 
градинарите и кръчмарите. Той припомня за 
идването на пролетта. На този ден трапезата е от 
изключително значение. Обредната храна за лозето се 
приготвя от жените – питка, украсена с фигури от 
тесто във формата на лозов лист или грозд, и пълнена 
с ориз кокошка. Храната се слага в нова вълнена 
торба, с която мъжете отиват на лозето. Носи се 
бъклица с червено вино или ракия. Бъклицата е 
украсена с чемшир, здравец или бръшлян. Връзва се 
червен конец. В традиционната култура рязането на 
лозата е само и единствено мъжка дейност. Жени не 
се допускат и им е забранено да режат.  
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Снимка: интернет 

 

Общинският кръг на националното състезание „Ключът на музиката“ се 
проведе на 21.01.2020 година. Участваха ученици от всички степени на обучение. 
Горди сме да съобщим, че под ръководството на учителите Миглена Димова и 
Снежана Ангелова, имаме класирани тридесет и един ученици за областен кръг и 
шестнадесет – за национален кръг. Националният кръг на състезанието  ще се 
проведе в град Пловдив. 

 

 

Във физкултурния салон на СУ 
„Стефан Караджа“ се проведе турнир по 
баскетбол. В него участваха учениците от 
клуб „Баскетбол“ с ръководител Павел 
Станчев – учител по физическо възпитание. В 
присъствието на близки и приятели 
състезателите влязоха в оспорван двубой, 
който завършиха в духа на приятелството и 
феърплея. Победители в турнира станаха 
Апостол Николов и Георги Попов от 11.клас. 

Снимка: Павел Станчев 
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В мемориален турнир „Евгени 
Китанчев“ – гр.Варна, участваха 
ученици от клуба по хандбал към СУ 
„Стефан Караджа“. Техен треньор е 
Красимир Гецов. Турнирът се състоя от 
три мача, в които нашите ученици 
победиха свои връстници от градовете 
Шумен и Варна и претърпяха загуба от 
отбора на град Кубрат. Всички 
участници получиха тениски и по една 
топка. 

Третокласниците с класни 
ръководители Светла Василева и 
Тошко Тодоров осъществиха 
поредица от уроци, свързани с 
живота и делото на Апостола на 
свободата. Като негови потомци, те 
научиха повече за пътя, по който 
преминава Левски в стремежа си да 
събуди желанието за национално 
обединение.  

Световният ден за борба с тормоза в 
училище се отбелязва всяка последна сряда на 
месец февруари. В този ден всички, които се 
чувстват съпричастни към каузата, обличат 
розови фланелки.  

За поредна година СУ „Стефан Караджа“ 
се включи в инициативата чрез изработка на 
постери, които напомнят, че не бива да се губи 
човешкото в човека. Организацията на 
своеобразния кът във фоайето на училището е 
дело на госпожа Илияна Маринова и група 
ученици. 
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Екип на вестника: 

Християна Белчева, Ванеса Георгиева, Сиси Панайотова,  
Карделен Сали, Веселина Тодорова, Мирела Василева, Жаклин Семова, 
Димана Колева, Апостол Николов, Георги Попов 

Михаела Михайлова – ръководител 
Христо Киров – графично оформление 

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА”   

ГРАД КАВАРНА 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ                         
Брой II, март 2020 

 

Педагозите и ръководството на СУ „Стефан Караджа“ са обединени от 
идеята, че всяко дете трябва да получи възможност да развива дарбата си в 
областта, към която изпитва истинско влечение. Това е причината да формираме 
групи по интереси, които възпитават не само естетически усет в учениците, но ги 
учат и на дисциплина.  

В настоящия брой ви представяме най-общо клубовете и техните 
ръководители, а в следващите издания на нашия вестник ще ви запознаем по-
подробно с дейността на всеки от тях. 
 

1. Клуб „Графичен дизайн“ с ръководител Миглена Димова 
2. Клуб „Компютърна графика“ с ръководител Корнелия Кралева 
3. Клуб „Приложни изкуства“ с ръководител Елена Русева 
4. Клуб „Химията и хората“ с ръководител Иванка Порожанова 
5. Клуб по гражданско образование Ложа дисиденти“ с ръководител  

Адилина Колишева 
6. Клуб „Екология и защитени територии“ с ръководител Марияна Амирова 
7. Клуб „Молекулярна биология, генетика и екология“ с ръководител 

Лилия Митева 
8. Клуб „Математика +“ с ръководител Светла Василева 
9. Клуб „Забавна математика“ с ръководител Ваня Лефтерова 
10. Клуб „Математиката – лесна и интересна“ с ръководител Кичка Андонова 
11. Клуб „Хандбал“ с ръководител Красимир Гецов 
12. Клуб „Спортувам и играя“ с ръководител Кралчо Кралев 
13. Клуб „История на християнството“ с ръководител Елена Ташкова 
14. Клуб „Баскетбол“ с ръководител Павел Станчев 
15. Клуб „Ключът на музиката“ с ръководител Снежана Ангелова 
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