
ЗЛАТНИТЕ 

ПРАВИЛА НА 10. СУ 

“ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ 

В УЧИЛИЩЕ:

Ние идваме навреме 

и прилично облечени. 

Ние се грижим за 

личните си вещи и 

училищната 

собственост.

Ние уважаваме себе 

си и другите около 

нас.

В КЛАС:

Ние учим, творим и 

надграждаме.

Ние сме отбор и 

работим в екип.

Ние си помагаме в 

трудни моменти и 

празнуваме успехите 

си заедно.

МЕЖДУ НАС:

Ние постъпваме с 

другите така, както 

искаме да постъпват с 

нас.

Ние сме толерантни и 

зачитаме мнението и 

чувствата на другите.

Ние обичаме 

предизвикателствата 

по пътя на знанието и 

вярваме в успеха.
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ШАХ и МАТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

Първият брой на вестника е посветен на Теодор 

Траянов – патрон на 10. СУ

Теодор Траянов е роден на 

30 януари 1882 г. в 

Пазарджик.

Родът му произхожда от

Вардарска Македония. През

1899 г. в София завършва

Първа мъжка гимназия и през

есента на същата година

записва физика и математика

във Висшето училище. Там

прекарва само година, след

което следва архитектура във

Виенската политехника.

В столицата на Австро-

Унгария прекарва 8 г. и има

възможност да установи

лични контакти с някои от

най-видните представители

на немската литература.

Николай Райнов нарича

Теодор Траянов "най-

храбрият български писател".

Действително поетът е

носител на Златен кръст за

храброст от участието му в

балканските войни.
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Поетът е бил и великолепен шахматист. 

Заниманията му датират още от 

ученическите години в Първа мъжка 

гимназия, когато директор е Кунчо Кутинчев 

(най-силният български шахматист в края на 

ХIХ век). Любителите на шахматното 

изкуство добре знаят името му. Може би той 

е онзи, който не само запалва момчето по 

този спорт, но и го подготвя така, че, когато 

едва 16-годишен, той се изправя срещу 

проф. Димитър Табаков, успява да постигне 

резултат 3:3. По-късно като студент във 

Виена той често побеждавал най-добрите 

австрийски шахматисти на партии в 

местните кафенета. През 1907 г. печели 

първото неофициално републиканско 

първенство по шахмат, проведено в 

софийското кафене „Смолницки”. През 1931 

г. става председател на новоучредения 

Български шахматен съюз.

Символист и романтик в поезията си, 

ревностен следовник на немските 

философски и литературни традиции, 

Траянов, заедно с Яворов, е провъзгласен 

от критиката за родоначалник на 

символизма в българската поезия. Автор на 

стихосбирките "Regina mortua" (1909), 

"Химни и балади" (1912), "Български балади" 

(1921), "Песен на песните" (1923), 

"Романтични песни" (1926), "Освободеният 

човек" (1929), "Декламаториум" (1932), 

"Пантеон" (1934), "Земя и дух. Кн. 1" (1941). 

Т. Траянов адаптира на български език 

произведения за деца, превежда 

драматургични текстове, пише литературни, 

театрални и музикални статии и рецензии.

Теодор Траянов умира на 15.I.1945 г.
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Съзвучие

Като загадка тихо

синее се полето

в съзвучието светло

на чистите цветя,

то с техните мечтания

огледва се в небето,

затърсило мечтата

на свойта красота!

Хармонии дълбоки,

таинствени вълнения,

душата ми прегръщат,

по-нежни от сестри,

безкрайна като отглас

душата вдъхновена

в напевите се губи

на нежните зари!

Тя слуша и догажда

в лъчистото съзвучие

познати съчетания

на своя странен мир!

Към свойта първа радост

назад повърнат ручей

поема лъх лазурен

от чудотворен вир!

Теодор Траянов



Прогимназиален и 

гимназиален етап на 

обучение

Деница Ивана - Камбурова –

6.В клас, първо място за 

съчинение.

Цветелина Георгиева – 5.В 

клас, първо място за 

стихотворение.

Ивайла Душанова – 9.А клас, 

първо място за есе.

-------
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Победители в училищния 

литературен конкурс и конкурс 

за рисунка на тема  „Моето 

училище“ 
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Начален етап на обучение 

За съчинение:

I място - Анастасия Петкова,

4. А клас

II място - Гергана Атанасова, 

4. Б клас

III място - Кристиян Христов, 

4. А клас

За стихотворение:

I място - Даная Иванова, 

4.В клас 

II място - Калина Алексова, 

4.Г клас

III място - Симон Кюрпийска, 

4. Б клас

За рисунка:

I място - Елица Михайлова, 

1.А клас

II място - Миа Кинанева, 

2.Г клас

III място - Яна Стоянова, 

1.Г клас

Моето училище

Какво е за мен училището?

Място за срещи с приятели,

втори дом или и двете!

Училището се превръща във

втори дом и семейство. В него

прекарваме повече време,

отколкото в собствените си

домове. Заедно сме с хората от

училище повече, отколкото с

нашите собствени семейства.

10. СУ “Теодор Траянов” се

превърна в моето ново училище

през последните две години. Тук

се чувствам много добре и съм

щастлива, че сутрин отивам с

желание. Благодарна съм, че по

стечение на обстоятелствата

съм попаднала точно на това

място и с този клас. Запознах се

с прекрасни нови хора и

личности. В новия си клас

открих ценни хора, които ме

правят истински щастлива във

всеки един момент в училище.

Всеки един човек от класа ми е

прекрасен, различен, нов,

уникален по своему.

Освен, че научаваме важни

неща от различни науки, не е по-

малко важно да попаднем на

място и с хора, с които ще се

разбираме или да направим

така, че това да се случи. Важни

за нас са и житейските уроци,

които научаваме всеки ден.

Прекарвайки толкова много

време и години в училище,

трябва да направим така, че да

ни бъде приятно по всяко време.

Това е трудно постижимо, но не

и невъзможно.

Щастлива съм, че сме точно

тези, които сме и взаимно

даваме на всеки един друг

нещо.

След като завършим и напуснем

училище остава само доброто,

помним хубавото. Да лошото

остава там някъде е, но по-

назад, а прекрасните моменти

винаги ще останат и ще се

помнят.

Ивайла Душанова, 9а клас
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Моето училище

Брой 1 Училищен вестник
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Знаете ли, че ...

ЯНУАРИ

ГОЛЯМ СЕЧКО е народното наименование на януари. В основата му лежи старобългарското 

название сечен, вероятно поради големия студ през месеца. С Голям Сечко е свързана 

поговорката „Сечко сече, Марта дере, април кожи бере“.

Определението голям се дължи на по-голямата продължителност на януари в сравнение с 

февруари.

1 януари – Нова година

Брой 1 Училищен вестник

11 януари – Международен 

ден на думата „Благодаря“

Без да се преувеличава 11 

януари може да се нарече 

"най-учтивата" дата в 

годината, защото е Световен 

Ден на думата „Благодаря" 

(International Thank You Day).

18 януари - Световен ден на 

снежния човек

Световният ден на снежния 

човек се отбелязва от 2011 г. 

и е неофициален празник на 

един любим в зимните игри 

приятел. 

Дата е избрана заради 

единицата, изобразяваща 

дръжката на метлата му, и 

заради осмицата - формата 

на тялото му.

21 януари – Международен 

ден на прегръдката

На 21 януари светът 

празнува Международния ден 

на прегръдката. На този ден 

могат да се подаряват 

приятелски прегръдки даже 

на непознати хора.

Празникът се отбелязва за 

първи път през 1986 година в 

САЩ. В последствие бързо се 

разпространява в другите 

страни и се превръща в 

Световен ден на прегръдката.

Този ярък и весел празник се

празнува в различните страни по

различен начин, но навсякъде

той е обичан и очакван.

Още в началото на декември в

големите градове, села, във

всеки колектив и всяко семейство

се чувства приближаването на

това зимно тържество.
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27-29 януари - Международният

фестивал на маскарадните игри

„Сурва“ в Перник

Брой 1 Училищен вестник

Международният фестивал на 

маскарадните игри се провежда всяка 

година през последните петък, събота и 

неделя на месец януари. Основният акцент 

е двудневното шествие през събота и 

неделя на маскарадни групи от страната и 

от чужбина. Той е най-големият 

в България и на Балканите и популяризира 

достигнали до днес варианти на 

традиционна ергенска обредност, част 

от българската фолклорна традиция. С 

конкурсния си характер фестивалът е 

среща и надпревара на живите ѝ носители, 

най-популярни с наименованията 

„сурвакари“ и „кукери“.

Училищен вестник

10. СУ „Теодор 

Траянов“

Редакционен екип:

Анита Георгиева

Диана Каралъмова

Редакционен екип:

Василена Дукова

Гергана Станева

141 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 

ТЕОДОР ТРАЯНОВ
На 30 януари се отбеляза патронният празник на

10. СУ.

В тържествения ден училището посрещна своите

възпитаници с празнична украса. По-късно беше

проведена церемонията по обявяване на

победителите от конкурса “Моето училище“. В

него се включиха деца от почти всички класове.

Директорът Нели Филипова връчи грамоти и

награди на отличилите се ученици.

Ученическият съвет също участва активно в

подготовката на празника и представи акценти от

живота и творчеството на Траянов, както и някои

от неговите стихове.


