
 



Интервю с Директора на училището – 

Пенчо Токучев 

 

  



1. Господин Токучев, какво е мнението Ви за двете групи - 

СИП „Български език и литература“ и СИП „Художествено 

слово“ ? 

 

Г-н Токучев:  Смятам, че са много полезни, защото развиват 

познанията на учениците в различни сфери: български език и 

литература, театър и реторика. Така участниците успяват да 

усвоят правилната употреба на езика и да могат да въздействат на 

аудиторията с думите си, а такова умение би им помогнало във 

всяка професия, с която биха се захванали. 

 

2. А, мислите ли, че стендвестника „Междучасие“ ще има 

добър ефект върху учениците? 

 

Г-н Токучев: Един училищен вестник помага, когато в него се 

публикува подходяща информация за учениците. Ако в него 

виждаме новини, свързани с училищния живот, то определено ще 

помогне и ще се развие. Но зависи и начинът, по който се 

разпространява. Тъй като днешните канали за разпространение са 

много, аз бих могъл да предложа освен  на хартиен носител, да 

публикувате и електронен на сайта на училището ни. По този 

начин ще достигне и до родителите. 

 



3. Това е добра идея. Целият екип на вестника Ви благодарим. А 

сега да продължим нататък. Как Ви се струва идеята първият 

брой на вестника да бъде публикуван на 1 ноември, Денят на 

народните будители? 

 

Г-н Токучев: Според мен е идея, с вграден емблематичен смисъл 

в нея. Защото будителите са хора, които имат за цел да 

разпространяват културата и много от тях издават вестници. 

Вестникът от възрожденски времена е целял да възбужда интерес 

у хората и мисля, че издаването на първия брой в такъв 

празничен ден е много подходящо.  

 

4. Как празнуваше този ден училището, в което бяхте ученик? 

 

Г-н Токучев: Когато бях ученик, празникът не се честваше. Той 

дойде по време на демокрацията, но пък отбелязвахме рождените 

дати на видни писатели и дейци с рецитали. Смятам, че е 

недостиг на онова време,  защото културата има нужда от такава 

дата. 

 

5. Сега като директор на училището как отбелязвате празника и 

какво още искате да се добави към програмата? 



Г-н Токучев: В навечерието на празника правим факелно 

шествие, а накрая от факлите се пали огън и се рецитират 

възрожденски песни и стихове. И учители, и ученици вземат 

участие. А в кръга на учителите се прави презентация или се 

изготвя информация за будителите, с което всички научаваме по 

нещо  ново. Мога да предложа двете групи от СИП-а  да се 

включат тази година с програма, съдържаща песни и стихове, 

изложба, проекти и презентация в голямото междучасие. 

 

 

6. Г-н Токучев, Вие сте човек с опит и затова и ръководителите, и 

участниците в СИП-а  биха се зарадвали ако получат препоръки 

от Вас. 

 

Г-н Токучев: Аз мога да предложа да се задълбочи умението да се 

въздейства върху аудиторията. Защото идеята на СИП-а е да се 

борави по-качествено с езиковите средства. А усвои ли се това 

умение, то на лице ще имаме разширен речников запас, богат на 

много езикови средства и правилно изказване и въздействие 

върху публиката. Имате заложби, развийте ги! 

 

 

 



7. Нещо за финал? 

 

Г-н Токучев: Най-напред пожелавам на СИП-а много успех и 

вярвам в този успех. Но най-много се надявам да видя 

мотивирани млади лица, които участват с желание и представят 

успешно дейността си пред публика. 

 

Репортер: 

Мирослава Калибрадова, X клас 

  



 

Първи ноември е общобългарски празник на историческата 

памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година 

след година през вековете на робство, насилия и народни 

страдания — дело на стотици и хиляди знайни и незнайни 

българи - книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в 

мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на 

народа по пътя към историческото възстановяване на българската 

държавност.  

Денят на народните будители възниква в трудното време на 

душевна разруха след Първата световна война. За българското 

общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна 

реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна 

система. В такъв момент българите избират опита на своето 

общество. Те се вглеждат към най-светлите имена на българското 

духовно минало. Търсят съприкосновение с онези, които в трудно 

и безперспективно време с мощта на своята мисъл са връщали 

равновесието и духовната стабилност на българите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХИМН   НА   НАРОДНИТЕ   

БУДИТЕЛИ 

 

       О,  БУДИТЕЛИ  НАРОДНИ, 

ЦЯЛ  НИЗ  СВЕТЛИ  ИМЕНА, 

ЧИСТИ,  СИЯЙНИ,  БЛАГОРОДНИ, 

ВИЙ  СТЕ  НАШ'ТЕ  ЗНАМЕНА, 

НАМ  ЗА  ВЕЧНИ  ВРЕМЕНА! 

 

ПРИПЕВ: 

 

ЧЕСТ  И  СЛАВА,  ВЕЧНА  СЛАВА, 

ВАМ  БУДИТЕЛИ  НАРОДНИ! 

ВАШ'ТА  ПАМЕТ  ВДЪХНОВЯВА 

КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ,   

КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ! 

 

       ГОРДИ  СМЕ  С  ИСТОРИЯ  СЛАВНА, 

ГОРДИ  СРЕД  СЛАВЯНСКИ  РОД. 

С  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ  ПЛАМНА 

ПЛАМЪК  СВЕТЪЛ  НА  ВЪЗХОД, 

С  ПИСМЕНА  КЪМ  НОВ  ЖИВОТ. 

 



ПРИПЕВ: 

 

ЧЕСТ  И  СЛАВА,  ВЕЧНА  СЛАВА, 

ВАМ  БУДИТЕЛИ  НАРОДНИ! 

ВАШ'ТА  ПАМЕТ  ВДЪХНОВЯВА 

КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ, 

КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ! 

 

       БОТЕВ,  ЛЕВСКИ  -  ВЕЛИКАНИ 

С  ТЯХ  И  СОНМ  ДЕЙЦИ  БЕЗЧЕТ. 

СЪС  СМЪРТТА  СИ  ПО  БАЛКАНИ 

РОД  ПРОСЛАВИХА  СЪС  ЧЕСТ. 

НЕК  ПРЕБЪДАТ  В  СЛАВА  И  ЧЕСТ! 

 

ПРИПЕВ: 

 

ЧЕСТ  И  СЛАВА,  ВЕЧНА  СЛАВА, 

ВАМ  БУДИТЕЛИ  НАРОДНИ! 

ВАШ'ТА  ПАМЕТ  ВДЪХНОВЯВА 

КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ, 

КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ! 

 

Музика  и  текст: 

Добри  Христов 



 

Цветя за Вас, Будители народни, 

прекланям се пред Вас на този ден. 

Защото с мисли благородни 

всеки миг е озарен. 

От плодовете на вашето призвание 

нашия език до днес е жив. 

Благодарение на вашето старание 

света е толкова красив. 

Културата ни оцеля през вековете 

и заслугата отново е за Вас. 

Ето за това поднасям цвете, 

защото мислено сте с нас 

Из „От зима до есен с усмивка и песен“  

Знайни и незнайни войни  

на будителския фронт,  

днес делата ви достойни  

слави нашият народ!  

Че с труда си благороден,  

тихо, скромно – ден след ден,  

карате духа свободен  

да полита окрилен.  

Умовете и душите  

знанието да огрей.  

Безпросветността рушите,  

че напредък няма с ней.  

Пълен пътят е с несрети,  

ала с неугасващ плам –  

не унивайте, будете!  

Днес поклон и слава вам!  

 



О, будители, народни 

цял низ светли имена 

чисти, свети, благородни 

нам за вечни времена! 

 

Да се знае, да се помни, 

че България е жива! 

На будителите скромни 

българинът китка свива! 

 

 

Кои хора наричаме БУДИТЕЛИ? 

 
 

 Будители наричаме онези книжовници и просветители, 

които въоръжени с перо в ръка, създават книгите, от които 

се учим. 

 

 Те не ламтят за слава и пари, а работят в полза на народа си. 

 
 

 

БУДИТЕЛИ: 

 

 
 

 

 Кирил и Методий –  

Създават българската   

азбука. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Климент Охридски –  

Създава Охридската 

книжовна школа. Обучава около 

3000 ученици, които 

разпространяват славянската 

азбука по  българските земи. 

Преработва глаголицата и я 

нарича КИРИЛИЦА в чест на 

своя учител Константин Кирил 

Философ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наум Преславски – 

Последовател и верен ученик 

на славянските първоучители. 

Работи като учител в Плиска. 

Подтиква своите ученици да 

превеждат и пишат книги на 

български език, като сам той се 

занимава с това. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Паисий Хилендарски – 

През 1762 г. написва 

“История 

славянобългарска”- малка 

книжка, която се състои от 

82 страници малък формат. 

 

 

 

ЦИТАТИ: 

 

 

“От целия славянски род 

най– славни били българите; 

първо те се нарекли царе; 

първо те са имали патриарх, първом те са се кръстили; най-

много земя те завладели.” 

 “Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и учи се на   

своя език.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Софроний Врачански –  

Пръв преписва “История 

славянобългарска”. В 1765 г. за 

около месец Софроний преписва 

светите думи на Хилендареца и ги 

разпространява, четейки словата 

му на простите орачи, копачи и 

овчари. 
 

  

 

 

 

 

 Д-р Петър 

Берон –  

Написва 

първата 

енциклопедична 

българска книга 

“Рибен буквар”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Васил Априлов –  

Енергично подпомага 

българските училища. Богата си 

библиотека и значителната сума 

от 60 хиляди рубли завещава на 

Габровското училище и за 

учредяване на фонд за обучение 

на българи в Русия.  
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0:Riben-bukvar.jpg


 

 Добри Чинтулов –  

Създава съвременна система 

на преподаване в Сливенското 

училище, от която се възхищават 

френски и американски 

журналисти, посетили града и 

школото. Пише стихове, в които се 

говори не само за духовна, но и за 

национална  свобода. 

 

 
 

 

 

 

 

 Петко Рачев Славейков –  

Работи като учител, пише 

стихове, превежда книги, събира 

народни умотворения. Председател 

на Народното събрание – 1880 

година. Министър в няколко 

кабинета. 
 

 

 

 

 

 

 Неофит Бозвели –  

Български духовник, един от 

водачите на националното 

просветно и църковно движение 

през Възраждането.Един от 

водачите в борбата срещу гръцкото 

духовенство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://cyberface.hit.bg/vazr1 070.jpg&imgrefurl=http://rangelov.hit.bg/biblioteka.htm&h=864&w=598&sz=63&hl=bg&start=2&um=1&usg=__JMVhcpfdPjDhGZ-maFs6TdSqMn0=&tbnid=xqrc4fPUqdhBRM:&tbnh=145&tbnw=100&prev=/images?q%3D%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%2B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%26um%3D1%26hl%3Dbg%26lr%3Dlang_bg%26sa%3DG


 

 Неофит Рилски –  

Монах, учител и художник; 

издава множество учебници и 

учебни пособия, намерили широко 

приложение в просветната дейност 

в страната.Определен от известния 

българист К. Иречек като 

„ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

УЧИТЕЛИ И КНИЖОВНИЦИ“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Захари Зограф –  

Български художник и 

иконописец. Представител на 

Самоковската художествена школа. 

Внася битови елементи в своите 

стенописи.  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иларион Макариополски -   

Български духовник. Един от 

водачите на черковно-

националната борба.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Братя Миладинови  

Просветители и 

фолклористи. През 1861 

г. излиза сборникът на 

братя Миладинови 

“Български народни 

песни”, в който са 

събрани, подредени и 

систематизирани 

великолепни образци на 

българския песенен фолклор.  
 

 

 

 Найден Геров –  

Български писател, езиковед, 

фолклорист, общественик.Създател 

на едно от първите класни училища 

в България.Автор е на „Речник на 

блъгарский язик с тлъкувание 

речити на блъгарски и руски“.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Христо  Г. Данов - 

Български възрожденски учител 

и книжовник, родоначалник на 

книгоиздаването в 

България.Издава първия 

общобългарски вестник, наречен 

„Марица“. 
 

 

 

 

 

 

 



 Георги Раковски –  

Родоначалник на организираното 

националнореволюционно движение.  

Твърдо вярвал, че със създаването на 

добре организирани чети ще може да 

се вдигне народа на борба и ще се 

постигне освобождението му от 

османското иго. Демократ, 

публицист, журналист, историк и 

етнограф. 

 
 

 

 

 Васил Левски –  

Идеолог и организатор на 

българската национална революция.  

Основател на Вътрешната 

революционна организация(ВРО) и 

на Българския революционен 

централен комитет (БРЦК), 

български национален герой.  

 

 

 

 

 

 Христо Ботев –  

Продължител на делото на Георги 

Раковски и Васил Левски. Защитава 

правото на българския народ за 

самоосъзнаване и самоуправление. 

Организира чета и води боеве. Поет и 

публицист. 
 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:  

РАДИНЕЛА ГЕОРГИЕВА, Х КЛАС 



 

ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ ПО ПОВОД 

ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

 

По традиция и тази година в СОУ „Христо Ботев”  с. Баните 

се проведе факелно шествие по случай Деня на народните 

будители. Учители, ученици и родители се събраха в училищния 

двор, факлите бяха запалени и шествието тръгна по улиците на 

китното родопско село. Къщи, дворове и улици бяха оживени, 

навсякъде се усещаше възрожденска атмосфера, въздухът бе 

огласен от патриотични песни. След като привърши факелната 

обиколка,  народът се събра отново в училищния двор. 

Учениците започнаха да рецитират стихотворения от 

възрожденските поети. Четвъртокласниците и техният 

ръководител – Анна Кавалджиева взеха активно участие в 

събитието. Към рецитирането се включиха и ученички от 10 клас,  

както и второкласникът – Андрей Металов.  

 

 

ИЗГОТВИЛ:  

МИРОСЛАВА КАЛИБРАДОВА, Х КЛАС 

 

 

 

 

 

 

 



„Най-опасен враг е този,  

за когото не подозираш”                                                                                                                        

/Фернандо де Рохас/ 

(Есе) 

на Гергана Чолакова, ХІІ клас 

 

                През живота си човек се сблъсква с много хора. 

Една част от тях стават наши приятели, на които 

можем да разчитаме и на които се доверяваме безрезервно; 

дали обаче подозираме, че точно тези хора може да ни 

мислят лошото? 

               В цитата на Ф. Рохас се казва: „Най-опасен враг е 

този, за когото не подозираш” – вярно е, защото от врага 

си очакваш всичко лошо: знаеш за целите му и на какво е 

способен, но очакваш ли го от „приятеля”, който държи 

ръката ти и се усмихва широко? Подозираш ли какво се 

крие зад тази усмивка и за  двуличието, което се крие зад 

всяка мила дума?! Всеки може да се прави на приятел, да 

казва, че винаги ще бъде до теб, че ти мисли доброто и че 

винаги можеш да разчиташ на него, а всъщност прости ли 

ти, когато сгреши? Беше ли до теб в най-трудните 

моменти? Казваше ли ти къде грешиш и защо? Плака ли 

заедно с теб? Това са въпроси, от които без да полагаш 

усилие, ще разбереш за стойностните хора в живота си. Не 

са много, нали? Мислиш, че имаш много хора на които да се 



довериш, а се оказва, че можеш да ги преброиш на пръстите 

на едната си ръка. Аз мисля, че трудно можеш да наречеш 

някого истински приятел, още по-трудно е да се убедиш, че 

един човек е такъв. Трябва да сте преживели и радост и 

болка, усмивки и сълзи, предателства и какво ли още не и 

пак не можеш да бъдеш сигурен на сто процента. 

Истинските приятели остават, когато всички други си 

отиват, тоест когато стане трудно. Те се радват на 

успехите ти и страдат заедно с теб и те съветват. 

Проблемът е, че дори и истинските понякога се оказват 

фалшиви, правят нещо, което не си очаквал, и ти ”забиват 

нож в гърба”. Най-лошото е, че точно тези хора могат да 

ти направят по-мръсно от самите ти неприятели, защото 

знаят всичко за теб и това как да те съборят. 

              Винаги трябва да очакваш всичко от всеки и да  не 

споделяш най-съкровените си тайни, независимо колко си 

сигурен в даден човек. Абсолютно винаги трябва да 

очакваме най-лошото от „най-добрите си приятели”. 

Както гласи една мъдра поговорка: ”От добрия приятел се 

става най-добър предател”. Трябва да бъдем много 

внимателни при избора си на приятели! 

 


