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Издава Нар. есн. у-ще .н. Й.
Ваliцаров·-днинтровград по
случай 58-rодишннната от рож-дението на своя патрон и 14години от построяването на
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Освовво. учнпвще в квар:rап
.толбухнв" носи името на пое-
та ,ревопюциоиер Н. И. Вапца-
ров» Венчви възпи:rаинцu с чув-
ство иа rопяма rордост осъзна-
ват;: че за патров иа уЧ1111ШЦе-
то ;е нз?раиа онази лвчност, за
която вярата в жаво:rа, вярата в
едно щастпиао бъдеще на народа· нзпiпваше трънлввня му
xyMaвeJi път,

Ы основаването иа y'JIUIUIЦe
то 'до .двес ие са мннапн много
годввя, но макар и за малко
време, всвчкв ние - учитепн,
учеii:ицн; ради:rепн ставаме сви
дететi :Как вашето тоби?tо учище с всеки нзМИJ1ат ден офор
мя своя облик, прави решятел-
на крачка за подобряване ор·
ганнз1Щ11ята на учебно-възпита·
тепната работа.

BloQloмeaтa все още говорим
за техннзацня на учебния про-
цес,' но ако преди гедннн в учи
шшtето нямаше нито едно тех-
вачесво ередетвс, то cera в по·
мощ на обучението, за онагледя
ване на ·урочиата работа са пре-
доставени няколко звукови и
светтпdiн технически средства- rр?Qфонн, маrннтофонн, ас
пеит'оматн и една кнвомашнва
за rовОР,ЯЩН фнпмн.

'? учнnвщето сред учнтет1-

те съществува уверевост, че на учен?щи:rе, развиване на дру-в съвсем близко бъдеще ID това жбата и другарство.то, създаванеотношение. ще се направят мно на творческо , отвошевве къмro по-големи подобревия за осъ- обучението.ществававе в нствнсння смисъл На 7 ноември учеющнте ма·на думата техивзнране на обу· ннфестнраха с фанфарна музи·ченне:rо. ка.Нека да вземем другата стра А колко хубаво беше! Нона от учебво-възпн:rа:rепната ра мвознпа може би не знаеха, чебота, веднага ще забележим, че средствата за музиката ' бяхаи :rук има вещо, което прави събравя от трудовите НН1Щиа-обучвващня процес забележите· тнви ва пионерите от изключи-лев. тепната орrаннзация, въведенаВ учипнщето иапрИ111ер са при нзпъпиевне на трудовитесъздадени условня за участие задачи.
на .еснчка пионери- -в аавъвклвс- · Ето защо мuoro лесно мо-на форма. Най-рацноиапио са жем да са обясним, защо от го-
използвани въаможносгазе на дина па година общият успехбазовото предприятие - Хим-. на учениците се повишава икомбината, на Културния дом намаляват лошите постъпки ?„Химик·•, на фкзкуптурното дру поведението па учевкцnте и акожество "Химик" за сформиране с две думи трябва да етгоео-

на повече извънкласни дейвос- рим, то отговорът ще бъде, за
ти, за задоволяване и развива· щото се учи едно младо поколе
не интересите на учевицвте. ние, което върви по творческв

По лкнията на ДПО "Септеъt дръзновен път.врийче" утвърди се в првктв- Използвам случая от етранн-
ката, умеm1ето на учеикцкте цата на вестmrиа да поадравя
да се самоуправляват. всички учекнци, учитепи и роди

Все повече и повече по-го- тели, като Ю\1 пожелая преди
ляnt кръг учевкцк стцвват нуж- всичко крепко здраве и успех
ното внимание ка самостоятеп в учението и живота.
иото, съанателшие изпълнение

А. САПУНДЖИЕВ _ директорна задачите, което води до усъ
вършенетвуване нвициативкте·•:··--=- - -- --- --- - - ·- - - - - - - -' . .

на учкпището

Трета година проблем в рабо
тага на пионерската организа-
ция при дружина .зоя КОСМО
ДЕМЯАСИАЯ" е патриотичното
възпитанив. В чест на акция ве11Н1е си пяещи суровостта на
ДГ/20 години пионерите от VI· нелегалния живот.
те и Vll·тe класове с желание Разказът на др. М. Грамати-
се подготвиха за трибоя на те кова за ремсовнте борби в Хас-
ма" ..Да изучим миналото, нас ковски окръг предизвика У
оящето и бъдещето на нашия всички възторг от смелия геро-

f\tapoд." Събраха материали. Про иаъм на младите ремсисти,
I ?едоха срещи с ёъвгари-ветера преминали в иепеrалност за

1!11. Изучиха. миналото на кварта свобода на народа.
лнте .наетоящето и в какви перс По случай 85 години от рож-
пентиаи ще се ·развива нашия дението на Г. Димитров д;нИ'Ге
град Заобичаха го повече. С от 5 до 28 февруари ояха обя
il?СТоfuкт,во ще пазят званието' вени за Димитровски дни. Всич
?IЛaJIИ Димнпровци. ки отряди проведоха: вечери ре

Пионерите и комсомолците цитали, тържества посветени на
от VII-тe и VIIl-тe класове ни· -ввлиния вожд 11 .учвтел на бъл
кога няма да забравят проведени гарския народ. Обсъдиха книги
те вечери на тема „Да си опом те „ Син на рабО'!U!ичеона?? еела
1111м за мнналотот.Винаги ще си са", .. Наковалня или чу,?< · Но-
спо1,1ият разказите на др. Tony· лективно бе посетен. филма
зов и -др. Надънноваь-лолитаат „Урок на историята . Пионер?
ворници. напнтали върху собст те изучиха още по-добре жив
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nыоок HJ?1J ua пн?:1?ти1ь:?
т.а на Дими11ров. Запознаха се
с неговия rолям патркоткз'Ы\1,
проя.вен nред Лаlhщигсккя съд.

В подготовката за състезание
то „Дружба навеки" в ,чест на
50 години от ВОСР нзуч-кха (за
познаха) се с героизма на рус-
кия народ-наш двоен освободи·
тел. Подвизите на Чаnаев, Бу
дьонк. Щорс, Пархомекко вина·
rи ще 11и вдъхновяват аа вели
'"и ;11епа.

Почти 1Вс11чки отряди участ
вуват в IV-тa Димитровска ек·
оrtедиция. Петf!адесет ексnе.т.1·
J.ЩootlfH 011РЯД11 IЦJ)ОВеж.:\ЗТ ек·
оюурзн11 11 излети по ОIIJ)еделе-
ни маршрути. за да опознаят к
Dбкннат още оовече каша-га
пре1<рас11а Родина.
Иорданка Апrелова ТОДЕВА,

дружвиея р·Л.

7. XII. 19U9 r.-7. XII. 1967
Зная свойто място в живота

и напразно няма да се да111-
честно ще умра като раоотнкк
в боя ни за хпяб к свобода...

ПОЕТ - ГРАЖДАНИН
Тежък и ску,1ек е животът.

който отразява Ваnцаров в
своята поезия - ..живот без
масна и без грим - озъбено,
свирепо куче". Трудно е да из·
тр ьrнеш от зъбите на вбесено-
то псе парченце хляб к да за·
/183!1Ш своето човешко достойн·
ство. Още по-трудно е за поета- човен с нежна душа, душа·

-струна. Дявопски трудно е да
запазиш вярата си .в доброто
и човека". мечтите за по-светъ.,
ж,ивот. Трудно е с натежапа от
умора гпава да вземеш nиcan·
ката с омаспеннте ек, заrрубе·

п11 пръсти н да редиш нежни,
ласкавн думи:
.Имам си родина и над неr.
денем грее синьото небе."
Трудно е, но Вапцаров успя

да изпезе чист от чериипката
на живота и влезе в бъпгарска·
та литер?.тура като прекрасен
поет-гражданин. Ton е и ще ек
остане любим певец на работ-
ническата кпаса, защото у не·
го думи и депа се спиват •
едно, защото запази неопетнена
своята работническа и rраждан
ска съвест.

ВАПЦАРОВ
Вапцаров е вме.
Вапцаров е зов.
Вапцаров е воин
за борбата готов.

В дните сурови
бори се, живя
своята вяра „
и бунта възпя.

Ще поъшкме вве,
ще восиме с чест
Вапцаровското име
в дни на прогрес.

Ще спавя?t живота
за кoil:ro уn1ря
•е ще вий забравИ111
за твойта борба.

Ще вярваме тВ'Ьрдо
в победата днес.
Ще грее в rърди:rе
Вапцаровска чест.

В дикте щастпивп
ще вярваме днес,
ще грее в rърди:rе
Вапцаровска чест.

Ще грее в гърдите
кат n1ailcкa зора,
ще носим в сърцата
:вий твойта мечта

А тя ще огрява
к път к съдба
к вечно ще помввм
живота - борба.

Радкика Ив. Дю1ова-VIII-6 вп

Знаете ли че.
1. Училището е създадено

през 1954 год.
2. Първите учители са Нада

Георгиева и Руска Папевска.

3. В учнпкщето ни се учат
835 ученика.

4. Тук работят 30 у-ч11теп11

11 възп11тател11.

5. Има сформкра1ш 17 тех·
ническн и nредмет11К кръжока
11 3 художествени копектива.
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Вече 8 roдНIIU др. Мария своите ученици по пътя на не·
Стойчева работи в нашето учи· тината и доброто.
лнще. С любов и нежност води--?----Iii В11 IGIII 1811 - .. - - - - - - - - - -?·- 18 1!11 81 Е8 IE'.i1 ID?-?? 'Ц1\ ? ? 11

УЧЕНИЧЕСКО ·.ТВОРЧЕСТВОЛЮБИМИЯТ
ПОЕТ

В топлата ни класна стая
портрет един стои
и в устните му там, накрая
усмивка се таи. ·

Та той обичаше децата
с такава чиста обич-свята!
И под перото час след час,
редеше стихове за нас.
Четеме ние притаени
с очички светли и засмени.
НиА от сърце благодарим,
на този наш поет любим.
Но кой е той? Но кой е той?
Поет, писател и герой. -

Toil даде своята душа,
за нашта свобода.
Пред гроба.му поклон стори!
Земята там ти целуни!
И после пак, от все душа
сложи му ки.тка със цветя.

Емилия Ив. СИМОВА,
у-ка от V-б клас

Моето
энаме

Майто знамен11е червено
аз ои11чам от сърчв,

че когато дойде ?разн11х.
ще го взема във ръ11е.

Във колоната по два,110
аз ще бъда най-отпред,
и със зиnмето си c1treлo
аз ще крача все напред.

Мтiто знаменце червено
аз об11чад1 от сърце •

11 за него аз ще бъда
вина·т добро дае.

Златна Антоноаа ПЕНЕВА,
ученичка от 111,6 клас

На нашия патрон
Роди се ти под мурите на Пирин,
б11оди в пъстрите ·поля,
после в стихове любими
Пирин възпя.
Вечер в стаята уютна
слушам любими гласове
стихове за братя в неволя
из села ·и градове.
После дълго във кревата
мислеше за тежкия живот,
за света във плен на тъмнината,
за моряшкия живот,
Ти работи неуморно
в трюмовете пълни с лепкав мрак
и все пак имаше сили да пишеш
и да се бориш със своя враг.
Стоянка ДИМОВА -, Y'I. от VII-a кл.

Дядо ни събуди много рано.
Току-що се бе показало слън-
цето.- Деца, ставайте! Тръгваме
вече - каза той.

Приготвихме се бързо,
Пътят до ВЕЦ „Пещера" е

все покрай реката. Беше хлад-
внчко. но въздухът бе чист и
свеж. По пътя беряхме цветя.
водихме оживен разговор н не·
усетно стигнахме централата.

Който не е посетил ВЕЦ „Пе
щера". не може да си предста-
ви какво са създали човешките
ръце под земята. Та?1 нямаше
цветя, нямаше слънце. по там
се раждаше много, много свет-
лина. Минутите. прекарани в
подземната централа, остават
незабравими.

нъм обед присеигаахме на

Над Африка слънце изгрява
Африка - страна на знойното слънце,
Африка - иа черинте страна,
днеска твойтв рожби оковат,
се надигат във една борба,
която ще иn1 върне свободата

11 родната аемя
С тях дълго белите се гавреха,
подтиснаха ги с робски хомот.
Презираха ги п от работа г11 смазваха,
удавяха rн в кръв н пот.
Но те живеят, те се борят
11 родина-та на своите деди
са възвръщат - пак свободни, както и предн.
А слънцето, забулено зад облак тъмен
покаавв се н със усn1нвка светла, лъчезарна
раапръсквв си лъчите жнвогворвн
като привет па негрите свободни.

Иваи П. l'ИНЕВ уч. VI-(;. клас
ДрутнннН!lт съвет обсъжда новия план.

)J
I

Кой знае от коя изгнила дъс- които не можеха да я дОСТИr·

на се беше откъртила. Лена на нат, на белите песъчинки, ке- 1

то коркова тапа, вълните бързо нто се усмихваха кротко на

я подеха н издигнаха високо.
Тресната си помисли, че се с
превърнала 'на чайна - среб-
ристо-бяла птица, която се но-
си волно над морето, доносвай,
ни сините води с криле.

Немнр111И бяха вълните. Игра"
еха, гонеха се като палави де·
войни н със смях се втурваха
към брега. Обливаха го с бяла
пяна н пан се връщаха назад.
Тресната се люшнаше насам-на
там. Бедната и глава се замая
от тази шеметна бързина. По·
чувствува се господарка на въл
ните, на морето. С презрение

.гледаше морените водорасли.

слънцето.
Но ето, че една немирна въя.

на грабна горделивата треска и
я понесе нъм брега. Вд11гна я
високо, високо и с все оила я '
плисна върху пясъка. След то-1 1

ва хукна назад, подгонена от
1

светъл слънчев лъч. Забрави ·

треската. Тя остана да лежи на
??онрня пясък - полуизгнила.
черна, ненужна. Мина един чо-
век и я настъпи с крак. Треска·?
Та изохка ОТ _cJЩ?t и· мъка Н се
зарови в. пясъка. 11а'{Упена, от
нехайната обувна на човека.

Неда АРАБОВА I

учитеЛRа '

I

i I

Репетнцннте на драматичния
кръжок са интересни. Ще по·
срещнем Нова година с весела-

та пнеска „Забравената въл-
шебна дума".

?.??!,????J!?.ввс,??uна0!,,,?!!uата вакапцивс::::::-:.:=:-:зелената поляна пред входа, След залез слънце отново
хапнахме сладко, пихме студе· бяхме на път. Върнахме се у?ю да, зад струговете застават пц
на вода от поточето, играхме ве рени, но щастливи. Един ден
сели игри, а после влязохме да от лятната ваканция си отмина, 011ер11те от кръжока по стру-

110 остави в паметта ни невали-
чиии следи от красотата на rарство.
моя роден край.

разгледаме пещерата.
Красотата на подземния свят

ни омайваше. Бяхме аабравили, На спнмнатв: Др. Факвров
със своите кръжочввднче навън е топъл ден, но щом

излязохме, слънцето блесна в
Антопня Ев. ВАСЕВА,
учевн'IКа от VI-в клас


