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За да научиш повече за пътя пред теб, питай тези, които се връщат.  

Китайска поговорка 

Колко бързо минава времето, почти неусетно. 
Сякаш беше вчера, когато си казвах, че трябва да 

започна да уча за матури и изпити, да започна да се 

храня здравословно, да спортувам, да пия повече вода и 

т.н. Всеки ден го отлагах, казвах си "утре" или "от 
понеделник започвам". Но така "утре" се превръщаше 

във "вчера", "понеделник" -  в "миналата седмица".  А 

сега, поглеждайки календара, виждам, че до изпита ми 
няма две години, а са останали само два месеца, че не 

съм започнала да се храня здравословно, а редовно си 

хапвам шоколад, че единственият спорт, който 
практикувам, е гребане... с лъжица. А времето, времето 

просто е излетяло, без да усетя кога се е случило това. И 

като че ли времето е променило и всичко наоколо, 

сякаш нищо не е напълно същото.  
Целият град и училището се сбогува с нашия 

учител и приятел - Александър Александров. За да се 

почете светлата му памет бе организирана изложба, за 
която може да прочетете в следващите страници на 

вестника. От 15-ти септември до запалването на 

новогодишната елха се случиха доста неща в нашето 

училище и извън него. Христина Георгиева от 
единадесети клас, благодарение на безспорния си талант 

да "улавя момента", получи заслужена Първа награда на 

национален фотографски конкурс. Друга възпитаничка 
на СОУ "Асен Златаров", Десислава Пламенова, която 

завършва магистърска степен във Варненския 

икономически университет с отличен успех,  се срещна 
с с президента. 

През периода, който отразяваме в нашия 

вестник, бе организирано почистване на морето - една 

добра инициатива, която трябва да се провежда по-
често, за да е чист нашият плаж и да можем да се 

наслаждаваме на красивите природни дадености. Та... 

времето наистина лети. Наскоро отмина и един от най-
светлите, красиви и "магични" празници - Рождество 

Христово. Ще прочетете за зимните тържествата в 

училище и в града ни. 

Това накратко са важните събития, които се 
случиха из малкия ни град и училището ни. Ако сте ги 

пропуснали, можете подробно да прочетете на 

страниците на "Аура". 
 А аз ви пожелавам да не отлагате нещата, които 

трябва да свършите и да се наслаждавате, когато ги 

вършите, защото дори и понякога да ви изглеждат 
скучни, то задължително ще бъдете "заплатени" за 

труда, който сте положили. 

        

Деси  Андронова 

15.09. - Денят, в който 

училището отвори отново врати за 

учители и ученици. Точно в 9.00 часа 

празникът по случай Първия учебен 

ден започна по традиция едновременно 

във всички български  училища. 

Събраха се учители, ученици и 

родители. Първокласниците бяха 

"метнали" на гърбовете си първите си 

раници, големи и цветни, а в ръце 

държаха букети за своите учителки. 

Пристъпваха бавно и плахо, за да се 

срещнат с един нов свят, "света на 

батковците и каките". За разлика от по-

големите ученици, които като че ли не 

се бяха събудили още, 

първокласниците едва ли са спали от 

вълнение. Празникът като цяло мина 

добре, но не и безпроблемно. 

Програмата беше интересна, имаше 

речи, песни, танци.... За разочарование 

на зрителите обаче имаше проблем с 

музиката и цялото озвучаване. Доста от 

хората останаха недоволни именно 

заради това. Надяваме се, това да не се 

повтаря. 

На  8.10. 2013 г. обществеността на Шабла се прости  с Александър 
Александров – учител,  творец  и общественик.  

Господин Александров, както повечето от нас  го наричаха,  работи 35 

години в СОУ "Асен Златаров", където оставя трайна следа в сърцата на колеги 

и възпитаници. Човек, отдаден на таланта и мечтата си, да възпитава у хората 
отношение към изкуството. Деен участник в културния живот на Шабла. Член 

на духовия оркестър при НЧ "Зора" и организатор на  изложби.  Личност, 

оставила частица от себе си, в стремежа на нашия малък град да стане по-добро 
и красиво място за живеене. 

      Христина Христакиева 

По случай Деня на морето, 
30.10.20013г., точно в 13 часа в СОУ 

„Асен Златаров“-гр. Шабла и ОУ „Свети 

Андрей“- гр. Мангалия се откри 

изложба от детски рисунки, посветени 
на морето. Морският бряг, видян през 

погледа на деца от България и Румъния. 

С интерес разглеждахме творбите на 
децата от северната ни съседка и си 

мислехме какво впечатление остават 

нашите рисунки в същия момент у 

тях.   

В Шабла имаме още едно 

посвещение на изложбата. Двадесет дни 

по-рано загубихме нашия учител и 

художник,  Александър Александров. 

На събитието присъства неговото 

семейство. Трогателен бе моментът, в 

който почетохме паметта на твореца. 

Деца от Шабла и Мангалия рисуват морето 

Младша група към редакционната 

колегия 



  

 

 

На 30 октомври 2013 г. ние, учениците 
от 9 клас, решихме да почистим плажната 

ивица заедно с нашата класна- г- жа 

Русева. Инициативата е по повод 

Международният ден на Черно море- 31 
октомври. След като пристигнахме, всеки 

от нас си припомни безгрижните летни дни 

и спомените, които отнесоха със себе си. 
Меланхоличната идилия приключи в 

момента, в който се огледахме наоколо . 

Множеството отпадъци, оставени от 
немарливите плажуващи,   бяха превърнали 

плажната ивица в сметище. Всеки от нас се 

потруди в името на общата кауза и така 

чрез общи усилия успяхме да възстановим 
чистотата на красивото море за 

отрицателно време.  

Необходимо е по- често да се 

организират такива почиствания, за да 

можем да запазим такова голямо богатство 

като морето за бъдещите поколения. 

Опазването на околната среда чиста трябва 

да се превърне във основен приоритет в 

живота на всеки един от нас. 

Луиза Карамилева 

 БУРГАС ПОСТАВИ НА ПЪРВО МЯСТО НАШАТА 

ХРИСТИНА 
 

Щастлива съм, че точно аз ще проведа този разговор. В главната роля е една моя 

съученичка - Христина. Тя спечели  1-во място на конкурс за фотография в Бургас. Горди сме 
с успеха й! Ето какво ми сподели относно това: 

 

Кога и как започна да се интересуваш от фотография? 
Още от малка обичам да правя много и различни снимки , постоянно бях с лентовия 

фотоапарат в ръка. 

Мислила ли си това да се превърне в твоя бъдеща професия? 

Да, искам да се занимавам професионално с това и съм сигурна , че ще направя всичко 
възможно да осъществя мечтата си. 

„Гониш” ли определен стил или се оставяш на усета си?  

Както художниците  преди всяка тяхна творба , така и аз си представям определен образ 
предварително и след това действам. Макар да има снимки, които са случайни, в които  

уцелвам точния  момент.  

Очакваше ли подобен успех в конкурса? 
Знаех, че творбата ми е добра, но не очаквах първо място. 

Какво е усещането да бъдеш победител? 

Човек трябва да вярва в себе си ! Това научих със сигурност, победата ти дава стимул да 

продължиш дадената дейност и да се опиташ да дадеш  100% от себе си ! 
 

Христина изказа специални 

благодарности на: 
Йорданка Атанасова - 

учителката, която я 

запозна с конкурса и я 

стимулира да участва;  
Десислава Донева - 

изключително добра 

фотографка, при която 
моята съученичка лятото 

беше на обучение. Целият 

екип на нашия вестник я 
поздравява и й пожелава 

още подобни победи и … 

покорени върхове в 

областта, с която е решила 
да се занимава.  

       
 

   На 30 октомври 2013 г. в сградата на Зеления образователен 
център се проведе среща на учениците от СОУ „ Асен 

Златаров” с представител на Регионална библиотека „ Дора 

Габе”- град  Добрич. Основна цел на организаторите беше 

запознаването на учениците с дейността на библиотеката по 
проект за дигитализиране на книжовното наследство - книги с голяма 

научна и историческа стойност, грамофонни плочи, документи, 

недостъпни поради остарели технологии за ползването им. След като 
научихме малко повече за същността на дигитализирането, преминахме 

към същинската час т- представяне на изложба от редки изображения и 

документи, свързани с живота на Дора Габе. Самите документи бяха 
предствяни в града ни в оригиналния си вид преди няколко години. С 

интерес и любопитство си припомнихме това, което знаем за Дора 

Габе, и научихме много нови и 

непознати неща за детството й, за живота 
й като поетеса, за приятелството й с 

Елисавета Багряна. Залата се изпълни с 

чувство на възхищение пред личността 
на  вечната българска поетеса, чието име 

няма да се забрави, а ще продължи да се 

произнася и в бъдеще. 

Десислава  Георгиева– 10 клас 

Успех за възпитаничка на нашето училище! 
 

Това, че сме от малък град, не ни ограничава в развитието.  

Откъдето и да тръгнем, ако имаме ясни цели и воля да ги постигнем, ще 

успеем. Всеки жъне своите успехи според това, колко усилия е положил. 

 Безспорен успех отбеляза  възпитаничка на нашето училище - 
Десислава Пламенова Петрова. Тази есен тя завърши магистърска степен 

в Икономически университет – гр. Варна специалност Информационни 

технологии – иновации в бизнеса. За отличен успех беше поканена на 
среща с държавния глава на Република България заедно с други 

абсолвенти, постигнали най- високи академични резултати. От Варна са 

били трима представители. Събитието се е състояло на 12.12.2013г. На 
него са водили дискусия на тема:  „Младежка визия за развитие на 

България”, насочена към насърчаване участието на млади хора в процеса 

на вземане на решения при определяне на приоритетите за развитие на 

България. Срещата е била вълнуваща, което разбираме и от снимките. 
 Гордеем се с нея!  Пожелаваме й още повече подобни 

преживявания ! 

        Николета Ташева – 11 клас  

Почистване на плажната ивица 
Преоткриване на Дора Габе 

Н.Ташева 



 

 

   Скъпи читатели, на 9 декември, от 16 часа, ние, децата от СОУ „Асен Златаров”, бяхме поканени на 

предколеден концерт в читалище „Зора 1894”. Гостуваха състави от ОДК – гр. Балчик. Най-хубаво 

впечатление у нас оставиха изпълненията на мажоретния състав и песента на малкия Сашо. 

   Когато излязохме от киносалона, ни посрещна нагиздената градска елха. Започна тържеството по 

запалване на новогодишната красавица. Стиховете за Дядо Коледа и коледния танц на нашите 

съученици от „Бърборино” ни създадоха празнично настроение. 

   След колективното и въодушевено отброяване елхата грейна в ярка светлина. Нейният блясък се сля 

със зарята. Еленчето и каляската, също осветени, наблюдаваха гордо празника. Те знаеха – предстоят 

много снимки на щастливи деца. 

    На следващия ден празникът продължи в училище. Нашата елха ни събра през голямото междучасие. 

Четвъртокласниците рецитираха стихове, а песента на първи клас ни накара да затанцуваме в зимния 

ден. Директорът, г-н Михайлов, ни поздрави с предстоящите празници и отчете резултатите от 

училищния конкурс за най-оригинална коледна украса на класна стая. Победителите приеха наградите 

си с радостни възгласи. За всички имаше почерпка. 

    Началото на коледните тържества беше поставено. 

 Зорница Трифонова – V клас 

   На 30 октомври 2013 г. в сградата на Зеления образователен 
център се проведе среща на учениците от СОУ „ Асен 

Златаров” с представител на Регионална библиотека „ Дора 

Габе”- град  Добрич. Основна цел на организаторите беше 

запознаването на учениците с дейността на библиотеката по 
проект за дигитализиране на книжовното наследство - книги с голяма 

научна и историческа стойност, грамофонни плочи, документи, 

недостъпни поради остарели технологии за ползването им. След като 
научихме малко повече за същността на дигитализирането, преминахме 

към същинската час т- представяне на изложба от редки изображения и 

документи, свързани с живота на Дора Габе. Самите документи бяха 
предствяни в града ни в оригиналния си вид преди няколко години. С 

интерес и любопитство си припомнихме това, което знаем за Дора 

Габе, и научихме много нови и 

непознати неща за детството й, за живота 
й като поетеса, за приятелството й с 

Елисавета Багряна. Залата се изпълни с 

чувство на възхищение пред личността 
на  вечната българска поетеса, чието име 

няма да се забрави, а ще продължи да се 

произнася и в бъдеще. 

Когато цял свят тънеше във мрак,  

най-светлата звезда изгря в 

небето!  

Отчаяно от всичко, трепна пак  

във радостно очакване сърцето! 

И ангели запяха над света  

възторжения химн: “Христос роди 

се!”  

И мъдрост, и овчарска простота,  

тъй всичко пред Смирения смири 

се! 

От яслите под светлата звезда  

изтече Извор и заля земята...  

И дето пият чудната вода,  

любов и мир избликват от сърцата! 

 



 

 гр.Шабла ул. Добруджа №2 

   www.sou-asenzlatarov.webnode.com 

  sou_asenzlatarov@mail.bg 

 

 

Редколегия: учениците от клуб “Млад журналист” - ОДК Шабла (Николета Баркова, Лина Христова, 

Йоана Кънчева, Христина Христакиева,Десислава Никова,  Камелия Спасова, Деница  Петрова, Луиза 

Карамилева, Десислава Георгиева, младша група ( Зорница, Саня, Мария, Рени, Ивет, Виктория)). 

Графичен дизайн: Десислава Георгиева и Луиза Карамилева 

 

 
    Беше нощта на 24-ти декември, когато Дядо Божи ни събра на небето и ни рече:  
Ангели, слезте долу на земята и вижте как живеят хората, какво правят, как  ще посрещнат най -

светлия от всички празници – Рождество Христово. После всичко ми съобщете. Нека зная. И не 

забравяйте да помагате на нуждаещите се! 

Думите на Дядо Божи не се оспорваха, всички го слушахме и му се възхищавахтме. Той беше 
толкова справедлив, прощаваше всяко прегрешение и ни обичаше безкрайно много.  

    Аз и моите приятели разперихме големите си крила, прелетяхме през облаците и слязохме на 

земята.  Падаха снежинки и всичко ставаше бяло, чисто и невинно. Сякаш беше приказка. За 
точно един миг, нито секунда повече, всичко изглеждаше кристално, неопетнено и неопорочено 

от онези същества, които по природа са добри, но някакъв таен скрит демон / доста често/ 

„обладава” душите им и ги кара да вършат лоши неща. Дядо Божи ги нарече хора.  С ангелите 

се разделихме и се уговорихме всеки да наблюдава различна територия.  
    Вървях по заледената улица, това беше толкова неудобно и скучно, Дядо Божи ми взе 

крилата, за да приличам на човек. Сигурно така е редно.  

    Първо видях Малката кибритопродавачка. Беше се свила, премръзнала, цялата трепереща от 
студ, дрипава и боса. Не забелязах как са потекли сълзи от очите ми. Толкова странно, ангелите 

не плачат. „Днес е Коледа”-помислих си аз. Нека това прекрасно дете да има дом, нека има 

прекрасни родители, къща, празнична трапеза, красива елха и нека Дебелият, така наричах Дядо 
Коледа, защото беше с наднормено тегло, му донесе подарък. ... Щрак! Всичко беше готово. Не 

след дълго влюбена двойка, наскоро оженили се, мина покрай Малката кибитопродавачка, видя 

я и реши, че ще си имат дете. По Коледа стават чудеса! 

После пък надникнах в една къща. Там видях някаква млада госпожица, същинска Жулиета, да 
чака Ромео да й пише по новите технологии-скайп или фейсбук, не зная. Реших, че и Жулета ще 

се радва.... Щрак! Всичко е готово.След малко Ромео и Жулиета се видяха. По Коледа стават 

чудеса! 
     Продължих по улицата. Нищо интересно не се слуваше, докато не видях едно прекрасно русо 

момиче да плаче. Беше Пепеляшка. Когато научих каква е причината и че злата й мащеха не е 

разрешила да отиде Коледното тържество, реших, че ще въздам справедливост. ... Щрак! 
Всичко е готово.Мащехата на Пепеляшка се събуди с огромен цирей, а момичето отиде на 

коледното тържество. Беше най-красивата „мацка” и се запозна с прекрасния принц, който караше последен модел черна Тойота.  

 Рождество Христово е най-светлият празник. Празникът на добротата и надеждата за един по-красив свят, изпълнен с цветове, блясък икрасота. 

Празникът, в който си пожелаваш нещо и то се сбъдва, защото дядо Божи е пратил малко ангелче, за да ти помогне. По Коледа ста ват чудеса! Само трябва да 
повярваш  в магията. 

Десислава Андронова – 12клас 

Декември е. Вървя по замръзналите улици. Къщите светят, украсени от 
стотици малки, цветни лампички и коледни венци. Сняг няма, чакаме го. 

Декемврийската картина не е завършена, но това не е попречило на коледния дух 

да се настани в светлите къщурки с пушещи комини. Навън е студено, но 

приближаването на най-светлите празници сгрява душите в премръзналите тела. 
Декември е. Най-накрая! И тази година отлетя неусетно. Вървя по 

замръзналите улици, а в мислите ми - дългите семейни вечери около камината. 

Богатите трапези, червеното вино и песните. Подаръците, радостта и обичта. 
Големите елхи, бляскавите украси, зачервените бузи и големите усмивки. 

Декември е. Вървя по замръзналите улици, а морето бушува зад мен. 

Студено е, а душата гори. И ето, снегът заваля. Онзи вълшебен, мек, бял сняг, 

който изчезва веднага щом ме докосне. Декември е тук. Тук е в целият си блясък. 
И аз вървя..  

Декември е. Най-вълшебното време в годината! Светлината на Рождество 

Христово е навсякъде, дори в тъмната студена нощ. 

 

 

Христина Христакиева 

12 клас  


