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Издава ученическо сдружение “Приятели” при прогимназия                 

“Христо Ботев” с.Търнава,обл.Враца  

                                                                                                                                       Брой 2 

                                                                                                                              2008/2009 уч.год. 

                                                                                                                                 Цена – 0,50лв. 

 

 

 

 

                       

 

                     

                      

                       Търнава  
Всеки, който се докосне до богатото историческо минало на 
Търнава има усещането, че се докосва до историята на 
човечеството. Търнава днес е едно обикновено село,  не по-различно 
от другите. С каручките, превозващи царевица; с колите, 
профучаващи по шосето..Аз се гордея, че имам такава земя,че съм 
родена в най-хубавата шир. Бих я обичала и грозна да беше; обичала 
я бих за страданията и вековни, за миналото и славно и  тъжно, 

обичала  я бих за надеждите й и за вярата й в светлото бъдеще; за 
битките, които печели и не печели. 

Който стъпва  по тази земя, трябва да го прави с дълбока почит и 
страхопочитание, защото това не е коя да е Земя! 
Това е светиня. 
Страничката подготви: 

Десислава Миткова - 

главен редактор на 

вестника 
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 1 ноември е честван като Ден на народните будители. 

Празникът е посветен на делото на книжовниците, 

просветителите, борците за национално освобождение и 

всички тези, които са съхранили през вековете духовните 

ценности на нацията. 

На 1 ноември България чества Деня на народните будители. Той 

се отбелязва за първи път в Пловдив през 1909 г. На 13 декември 

1922 г. ХІХ Обикновено Народно събрание приема Закон за 

допълнение на Закона за празниците, съгласно който: “Първи 

ноември да се празнува като всенароден празник на заслужилите 

българи 

Цел на честването на 1 ноември е да се прослави делото на 

Свети Иван Рилски, на светите братя Кирил и Методий, на 

Йоан Екзарх, на Патриарх Евтимий, на героите от 

Българското Възраждане - Паисий Хилендарски, Софроний 

Врачански, Георги Раковски, Петър Берон, Любен Каравелов, на 

Васил Левски, на Христо Ботев, на Григор Пърличев, на 

стружките братя Миладинови, на книжари и издатели, на хора 

на перото и книгата, на мислители и вдъхновители на 

ценностите на българската национална революция, на 

българското прераждане от етнос в нация, от средновековни 

хора в модерни граждани. 
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                     Паисий обикаля още

                       

    

 

 

 

 

Поклонници на чужди етикети, 
на чужди гербове и имена, 
винете ни, винете ни, винете! 
Макар да нямаме вина 
за обичта към българското знаме, 
към българския слънчев чернозем. 
Родили сме се българи, и няма 
рождената си кръв да отречем. 
И припомнете си къде до днеска  
от ризи на обесени мъже 
е шито знаме, за да има Левски 
и да умре безсмъртен на въже. 
Затворени зад черните решетки 
на своите карирани палта 
коя от ризите ви ще затрепка  
и родно знаме ще ни спомни тя? 
През тези ясни дни и тези ясни нощи 
не гледайте на нашето със стръв. 
Отец Паисий обикаля още  
и проверява българската кръв. 
 
 

Страничките подготви: Цветелина 

Милчева от VІІІ клас 
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22 октомври-един незабравим ден в моя 

живот! 

 
Екскурзията, организирана от нашето училище беше  

с маршрут : Търнава - Враца, пещерата „Леденика” – парк 

„Приказките”- Търнава. 

Това беше най-вълнуващата екскурзия в живота ми! В автобуса беше много 

забавно,  шофьорът, чичо Георги,  пускаше музика , която се харесваше на всички, а 

и самият той създаваше ведро настроение.   

Първата наша спирка беше пещерата „Леденика”. 

С голямо желание всички влязохме в този природен феномен. Вътре беше много 

студено и невероятно красиво, стръмно и трудно проходимо. Най-хубаво беше, 

когато в малко езерце пускахме стотинки и си намисляхме желания, а най-трудно 

беше минаването през входа на грешниците, където г-н Аспарухов за малко да се 

заклещи. Хм, защо ли… 

Следващата спирка беше гр. Враца и Историческия музей. За съжаление лошата 

дисциплина на почти всички ни попречи да чуем разказа на екскурзоводката, но 

едва ли някой остана безразличен към красотата на уникалното златно 

тракийско съкровище и безценните рогозенски сребърни съдове. Разходката из 

града ни засити и поизпразни джобовете. 

След това задружният ни екип пристигна в парка”Приказките” 

Именно там беше мястото, от където хич не ми се тръгваше. 

Собственикът на увеселителния парк ни посрещна много учтиво, разделиха ни на 

групи по класове и всички тръгнахме по различни съоръжения. Ние отидохме първо 

на стрелбището, инструкторите бяха невероятни, добре обясняваха и се държаха 

много мило с нас. 

Втората атракция беше  ATV мотори. Не може да се отрече, че от нашето 

училище имаше много добри шофьори, но аз определено не бях един от тях.     

След това нашата група отиде на алпийската стена, но да си призная на мен там 

много, много не ми хареса. Започна се с алпийската градина, където всички ние 

приличахме на Спайдърмен, катерехме се по мрежа, ходехме по въже, но най-

хубавото беше, когато се спускахме по другото въже с пълна сила! 

Последната, но не и по важност, атракция беше бънджи махалото . 

Не знам дали с думи мога да опиша изживяването, но все пак ще опитам! 

Първо за бънджито се престрашихме аз и Мими. Докато гледах как тя се качваше 

по въжената стълба, сърцето ми излезе извън ритъм. После, когато тя скочи, 

имах чувството, че ще получа сърдечен удар, но въпреки страха, желанието в мен 

надделя. Докато ме екипираха, приятелите ми ме окуражаваха . 

Много трудно беше изкачването по стълбата към върха, но после си отпочинах . 

Много благодаря на инструктора, който правеше тръпката още по –голяма  

Питайки ме 100 пъти (Сега ли да те пусна ?) аз всеки път отговарях „сега”, но 

когато най-малко очаквах, той ме пусна. Носех се във въздуха, като че ли летях. 

НЕВЕРОЯТНО ИЗЖИВЯВАНЕ ! НАДЯВАМ СЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ 

ЕКСКУРЗИАНТИ ДА ИМ Е ХАРЕСАЛО  ТАКА, КАКТО НА МЕН ! ! !  

Страничката подготви: Маргаритка Венелинова от VІІ 

клас 
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           Нашето горещо интервю с кмета на 

с.Търнава –  госпожа Цветелина Късльовска 

 
 

 
С какви мотиви взехте решението да се 

кандидатирате за кмет на Търнава  през миналата 

година? 

Много се двоумях, когато взех това трудно решение за 

мен. Просто не знаех дали то ще бъде правилното, но 

все пак с много усилие и смелост  накрая приех, защото 

мислех за доброто бъдеще на Търнава. 

 

 

Какви трудности срещате в своята професия? 

Трудностите са много, но са преодолими. Всички хора мислят, че кметът е 

човекът, пред когото трябва да се оплачат, да си излеят мъката, но не 

винаги аз съм силна да оправя техните проблеми. Има законови разпоредби, 

които не трябва да нарушавам. 

Трудностите ми идват и от финансова гледна точка, но надявам се да се 

справя по някакъв начин. 

 

 

Как успяхте да спечелите доверието на всички хора, гласували за Вас? 

Може би със своята личност.Доверието, което ми имаха, лъчезарна 

външност и младост. 

 

 

С какво ще промените селото ни през Вашия мандат? 

В скоро време очакваме започване направата на довеждащ водопровод, за да 

отстраним проблема с недостига на вода.Читалищният покрив ще бъде 

отремонтиран  през пролетта. Църквата вече функционира.С помощта на 

църковното настоятелство се закупи камбана, която вече е поставена. 

Надявам се да се асфалтират поне част от улиците, ако не всички.И други 

неща, но нека засега останат в тайна. 
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Какво мислите да направите за младежите, които в момента нямат 

никакво развлечение освен кафенетата, което не е  достатъчно?  

Преди 1 седмица изготвихме нашите решения за регистрация на Спортен 

клуб ”Търнава-2008” с различни дейности като конен спорт, тенис на маса 

и др.Хубаво е да сформираме и една младежка организация, но това е в 

проект. 

 

Какво място заемат училищата във Вашата работа? 

Образованието е един от главните приоритети в моята работа и това 

всички го знаят.Дори някои ме съдят, че обръщам изключително внимание на 

училищата, но за мен децата са бъдещето на България и аз като кмет 

трябва да съм съпричастна към техния живот и обучение. 

 

 

Какво чувствахте като напуснахте прогимназията? 

Много мъка и празнота, която все още не е запълнена. 

Липсват ми децата, липсват ми колегите! 

 

 

Вие имате преки наблюдения над нашия вестник.Какво мислите за него? 

Вестник”Мечтател” е един близък ваш приятел ,чрез който се 

информирате за всичко и всички. Така че продължавайте да го списвате. На 

всички ученици от прог.”Хр.Ботев” пожелавам здраве, повече 

любознателност и доброто винаги да ви съпътства! А на редакторите на 

вестник”Мечтател” ентусиазъм, упоритост и смело напред в списването 

на вестничето! Дерзайте! 

                                                                      Госпожа Теодосиева 

 

 

 Страничката подготви Джесика Красимирова от VІІ клас  
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                                  ЛеГеНдА  зА  ЛеКоВиТниЯ   кЛаДенЕц 
  

 

Между селата Добролево, ТЪРНАВА и Борован се намира 

изворче, водата на което била лековита, но никой не знаел 

това. Някъде назад в годините в образувалата се от водата  

голяма локва започнала да търси прохлада от лятната жега 

една биволица, която била сляпа.По цял ден лежала тя във водата, а 

вечер стопаните и я прибирали, за да преспива в обора.Минал месец, минали 

два…Към края на лятото стопаните и забелязали, че тя започнала да реагира на 

светлината,на подадени срещу нея предмети, на снопче зелена трева, с която се 

опитвали да я примамят… 

Сляпата биволица била прогледнала.Сама си била намерила цяр във водата на 

локвата, която била лековита. 

От тогава селяните започнали да почитат това изворче. Почистили и иззидали 

кладенчето му с камък, намерили голяма плоча и го похлупили отгоре - чиста да 

остане водата му, защото хората все по-често и по-често започнали да я търсят за 

лек.”ЛЕКОВИТНИЯ КЛАДЕНЕЦ” нарекли извора и  

“служба” дори му отредили -  на Гергьовден. 

Курбан започнали да дават всяка година на този ден. Бял овен или ялова крава му 

принасяли - като кръвен дар. Стараели се по този начин да благоразположат към 

себе си въображаемия за тях демон, който стопанисвал водата. И гледали да не го 

пропуснат нито една година, без да го почетат, защото вярвали, че “разсърди ли се”- 

жертва човешка може да вземе, или пък да направи така, че водата на кладенеца да 

се изгуби, да пресъхне или да избие на друго място. Затова селяните не пропускали да 

отслужат полагаемата му се “служба”. И се превръщала тя от година на година във 

все по-многолюден празник за местните жители, защото  

“славата” на кладенеца с неговата церовна вода се разнасяла все по-далеч и по-далеч. 

Пристигали при него на всеки пореден Гергьовден хора не само от околните села 

Алтимир, Добролево, Търнава, Борован и Бяла Слатина, но и от много по-далечни 

места, дори и от Влашко 

Болни и неволни идвали тук още на предния ден, за да преспят до кладенеца и рано 

сутринта на Гергьовден да посрещнат до него слънцето, да мият очите си с 

лековитата му вода, да пият от нея за здраве. Обичайно било да хвърлят във водата 

му, а след това и да окачват по храстите около него червени конци, изнизани от 

дрехите им. По десет - петнадесет казана курбан - чорба готвели - за всекиго  да има  

на общата трапеза, която си устройвали. А след нея вити хора се извивали по 

поляната до тъмно.Случвало се е по три музики да се надсвирват на това място. 

 

 

 

Страничката подготви Ивалина  

Венциславова от VІІІ клас 
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На 15.Х.2008г. се проведе родителска среща на учениците от VII клас.На нея 

присъстваха ученици, родители и учители. Защо стигнахме до тук още в 

началото на учебната година? 

Какво им липсва на седмокласниците в нашето училище, та ни срамят така. 

Нека си помислят дали това е геройство, дали това е липса на възпитание 

или някакво своеволие. 

Помислете си много хубаво!Какъв пример давате на по-малките ученици! 

  

                                               *** 

На 19.10.2008г. на стадиона в с.Борован се състоя срещата на момичетата 

от ФК”Любимец”- Търнава и жените от „Феникс”-Враца. Резултатът е 

0:8, но ние на  нашата възраст и с нашата физика трудно бихме ги 

победили.Да не говорим за липсата спортменство. Явно врачанските лелки 

не знаят значението на тази дума. Лошото е, че  нямат пристойно 

поведение на зеления терен. Държат се грубо и много нагло. Липсва им 

капчица възпитание! 

 

                                              *** 

Във всички класове в час на класа се проведе занимание на  тема ”Трафик на 

хора”. Г-жа Янкова запозна учениците с формите на насилие и как да се 

борим с тях. 

                                             *** 

 

Предстои тържество за 1 ноември – Деня на Търнава.Всички заедно 

подготвяме програмата, която, надяваме се, ще бъде много приятна за 

очите. 

А нашите седмокласници тъкмят програма  за първи ноември – Денят на 

народните будители. Дано да се представят както трябва. Пожелаваме им 

успех! 

                                            *** 

Ето резултатите по класове от входните нива по предмети: 

Математика : V кл – 3,59;VІ кл.3,62;VІІ кл.-2,71;VІІІ кл -3,71; 

БЕЛ : Vкл. -4,28; VІ кл. - 3,45, VІІ кл. – 3,31… 

История : V кл. – 3,90;VІ кл. 3,33;VІІ кл. – 4,00; VІІІ кл. – 3,80 

География: VІ кл. - 4,27, VІІ кл. – 4,61, VІІІ кл. – 3,90 

Химия : VІІ кл.- 4,35;VІІІ кл.-3,57; 

Руски език: VІ кл. – 4,17 
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                                                     *** 

Един дългоочакван ден от нашата седмица. А този ден бе на 22 

ноември 2008г. Сутринта от центъра на селото с автобус 

тръгнахме на поредната екскурзия, организирана в нашето 

училище. Но преди това госпожа Цекова ни провери дали всички сме 

на лице.Проверката бе направена и в 7,40 ч. тръгнахме, изпратени от много 

родители , каки и батковци, от г-жа Янкова и от госпожа Теодосива. 

Първата спирка ни беше пещерата „ Леденика”, но най-много емоции имаше 

в Увеселителен парк”Приказката”. Пристигнахме си доволни и с 

обещанието от учителите , че пролетта ще отидем пак по същия маршрут. 

 

Благодарим ви, учители, за чудесния ден!  
 

 

 

Страничката подготви Инна Димитрова от VІ клас 
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             Търнава 

 
Търнава е едно китно селце във Врачанската 

област.То е моето родно място. Всичките ми 

приятели и родителите ми живеят тук. Това е 

мястото, където съм се родила и израснала. Където съм се 

научила да ходя и да говоря. Където съм се научила да обичам и 

да се радвам на живота. Тук всяка тревичка и всяко камъче ми 

е мило и скъпо.  

Тук са улиците, по които отекват стъпките ни, полянките, 

които познават веселите ни гласове. Тук са дръвчетата, под 

чиито клони не веднъж сме търсили прохлада или с 

приятелките сме си доверявали съкровени тайни. 

Ние почитаме всички празници. Скоро ще празнуваме празника 

на селото.  

Около Търнава има широколистни и иглолистни гори. 

Интересни забележителности също не липсват – 

Лековитното кладенче, Партизанската чешма, Първият 

селски стадион в България, Църквата, нашето прекрасно 

училище. 

 Търнава ми харесва, защото, макар че не е от най-подредените 

села, си има своите достойнства. Ходила съм на много места, 

но тук ми харесва най-много. Може  да има и по-красиви места 

по света, но Търнава за мен е най-хубава. За нея са писани 

стихотворения и песни. За нищо на света не бих искала да 

живея на друго място!  

Винаги ще си спомням за нашето село, където и да съм! 

 

Веселка Ивова от VІ клас 
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 Щраусът е най-голямата птица в света. Той не може да лети, но 

има дълги и силни крака. Има малка глава, издължена, гола шия и 

огромни очи. На височина 

достига до 2,75 м, което му дава 

възможност да вижда 

хищниците отдалече. 

Когато забележат опасност, 

щраусите се отдалечават 

много бързо и така 

предупреждават зебрите и антилопите, които пасат близо до тях.                                          

 

 Масата на Земята изчислена в килограми е 

5 976 000 000 000 000 000 000 000кг. Известно е обаче, че 

масата на Земята всяка година нараства с около 40 тона, 

понеже планетата постоянно полепя космически прах. Ето 

и други любопитни данни: обемът на Земята е около 1 083 

207 000 кубични километра. Температурата в центъра на Земята е 

5000 - 6000 градуса по целзий. Най-дълбоките сондажи до сега са 12км., 

а дебелината на земната кора е 21км. Теглото на водата в океаните е 

1 390 000 000 000 000 000кг., а теглото на въздуха е 5 517 000 000 000 

000 000кг. Тя е най-плътната планета. Средната плътност е 5.517 

пъти повече от водата. Тя е с диаметър 12,756км. Нейната маса е 

5,976 х 1024кг. Орбитален период 365.25 дни. За Земята е характерно, 

че има най-голямата луна спрямо планетата си. Луната е на 3474км. 

от Земята. Луната има диаметър 0,27 пъти тоя на Земята. Луната е 

другия и единствен за сега свят посетен от човека.  

 

 Пчелния мед е единствения хранителен продукт, който не се 

разваля с времето. Намерен е запазен пчелен мед в египетските 

пирамиди. 

 Арабските цифри всъщност са индииски. Наричат се арабски, 

защото арабите са ги разпространили в Европа. 

 В Саудитска Арабия няма нито една река. 

 Единственият континент на Земята, в който няма 

пустиня, е Европа 

       Страничката подготви Вероника Илиянова от VІ клас
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   В час по математика:  

- Иванчо,защо стоиш над тази празна тетрадка? - пита учителката.  

- Това ми е тетрадката за смятане на ум, госпожо. 

 

 

- Иванчо, къде загива цар Симеон Велики?  

- На 65 страница, в учебника, горе вдясно! 

 

 

- Тате, мисля, че моята учителка се е влюбила в теб!  

- Защо мислиш така, сине?  

- Отново те вика в училище! 

 

 

Отива Иванчо в аптеката и пита:  

- Имате ли нещо срещу болка?  

- Какво те боли, момченце?  

- Още нищо, но точно сега баща ми гледа бележника ми за срока. 

 

Учителката проверява домашните и казва на Иванчо:  

- Просто невероятно, че един човек може да направи толкова грешки!  

- Защо един? Заедно с тате, - гордо отговаря Иванчо. 

 

 

- Днес ще имаме контролно.  

- А калкулатори ще можели да ползваме?  

- Да.  

- А транспортири?  

- Също може...Така, пишете тема на контролното. История на 

България през 11 век. 

 

            Страничката подготвиха Ива Руменова от 

VІ клас и Владимир Красимиров от VІІ клас  

 

 

 

                  До нови срещи, мечтатели! 
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http://vicove.com/list_vic_open.php?id=28357&listtype=&catid=46
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http://vicove.com/list_vic_open.php?id=27366&listtype=&catid=46
http://vicove.com/list_vic_open.php?id=27366&listtype=&catid=46
http://vicove.com/list_vic_open.php?id=27366&listtype=&catid=46
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