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Моето училище
Петя Арнаудова, V „Б” клас

   Русе е град с много интересна и красива старинна архитекту-
ра.Сред уникалния архитектурен ансамбъл се отличава сградата 
на СОУ „Христо Ботев”. Това е моето училище, аз уча там от 5 
години и с всеки нов ден разбирам по нещо ново за сградата. На-
пример научих, че е била Мъжка гимназия, построена през 1894 
– 1898 год.,  по проект на Петко Момчилов, тогава заемащ длъж-
ността архитект в Министерството на благоустройството, и това е 
първият осъществен от него проект. Тогавашното Министерство 
на народното просвещение е държало Мъжката гимназия да 
бъде образцова и с негова помощ били уредени богати кабине-
ти, аудитории, рисувателен и гимнастически салон, лаборатории 
и библиотека. Досега  е запазена библиотеката на СОУ ”Христо 
Ботев. Също са запазени двата гимнастически салона. Могат да 
се видят и големите и красиви стаи на сградата, има кабинети 
по всеки предмет, подготовката в училището е на много високо 
ниво и всеки тук получава наистина стабилно образование, но и 
се формира като търсеща, знаеща и можеща личност, със своя 
жизнена позиция.
   Този старинен паметник на архитектурата от създаването си и 
до днес е училище – едно от най-старите в България и с утвър-

ден авторитет не само в града и региона, но и в национален мащаб. Сега носи името на великия поет 
и революционер Христо Ботев. И с богатата си история, и с красивата сграда, и с примера, оставен 
от патрона – с всичко това да си ученик в СОУ „Христо Ботев”, е много повече от това, просто да си 
ученик. Да си възпитаник на „Христо Ботев” – Русе, да си ботевец, е титла, отговорност, достойнство.    
   Когато вървиш по коридорите на училището, сякаш усещаш духа на отминалите времена, на достой-
ните българи, които някога са учили или преподавали тук и са оставили трайна диря в българската 
история, наука, култура, обществен живот. Сред тях с гордост и респект можем да посочим имената 
на: революционерите Ангел Кънчев, Никола Обретенов, Тома Кърджиев, Ганчо Карамаждраков, Ради 
Иванов, Драган Цанков; на такива творци, учени и общественици като Йордан Йовков, акад. Михаил 
Арнаудов, д-р Никола Бобчев, Парашкев Дамянов, проф. Стоян Брашованов, Сава Огнянов, Херман 
Шкорпил, Цани Гинчев, Цветан Радославов, проф. Божан Ангелов, проф. Боян Пенев, проф. Георги 
Златев – Черкин, проф. Димитър Баларев, проф. Димо Казасов, Добри Немиров и мн. други, чиито 
имена, изписани на своеобразен олтар,  посрещат всеки, който влиза през централния вход на учи-
лището и се качва на втория етаж. Тук Стоян Михайловски, докато е бил учител по френски в гимна-
зията, написва текста на песента „ Върви, народе възродени”, превърнала се в химн на българската 
просвета. 
    Аз много харесвам моето училище. Когато влезеш и преминеш фоайето, като изкачиш стълбите 
към втория етаж, ще видиш един красив бюст на Ботев. Не всеки ученик всеки ден обръща специално 
внимание на този бюст или на портретите на Ботев и Левски от двете страни на аулата, но това всъщ-
ност те кара да се замислиш. Можеш да усетиш заряда им и да продължиш с вдигната глава напред, 
защото си възпитаник на СОУ „Христо Ботев”. 

Училище „Христо Ботев” -  моето училище

Офелия Караджян, V „Б” клас

    За да станеш човек, трябва не само да знаеш буквите, да можеш, примерно, да смяташ и да си на-
ясно с научните закони, но е много важно да знаеш и кое е правилно и неправилно, да имаш мнение и 
позиция и да ги отстояваш. Образование може да се получи само на едно място, и това е училището, 
затова то е толкова важно за всеки човек. Също така в училище ние години наред всеки ден прекарва-
ме на практика повече време, отколкото при нашите родители.
    Преди много години училището, в което аз уча, е било Мъжка гимназия. Помещава се в масивна и 
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красива сграда, строена в периода 1894 - 1898 година по проект 
на арх. Петко Момчилов (1868-1923 г.), завършил архитектура в 
Прага през 1892 година. Ръководител на строежа е бил Я.Шамар-
джиев, завършил в Ганд – Белгия; предприемач е бил Ксенофон 
х. Петров. Проектирането на сградата е възложено още през 
1892 година на Момчилов, тогава заемащ длъжността  държа-
вен архитект в Министерството на благоустройството, и известен 
като „архитект по изучаване и проектиране на мъжки гимназии 
във Велико Търново, Русе и Видин”. Това е първият проект на 
автора. Строежът на сградата е струвал 720 000 златни лева. 
    Училището има два етажа. На първия етаж сега са стаите на 
малките ученици, от 1. до 3. клас. На първия етаж е и кабинетът 
на директора. Тук са и физкултурните салони, както и кабинетите 
на училищните фелдшери и на зъболекаря. Училището е добре 
обзаведено, удобно и приветливо. 
    Когато се качваме по централните стълбища, виждаме бюст на 
патрона на училището Христо Ботев, негов голям маслен портрет 
и такъв на другата българска светиня – Васил Левски, поставени 
от двете страни на аулата. На втория етаж има и кабинети по 
всички предмети, както и библиотека на два етажа, с много книги 

и музейна сбирка.
    Аз обичам моето училище. Защо ли? И заради дългата му и славна история, и заради красивата и 
удобна сграда, и заради отличните преподаватели, но и защото тук има ред и дисциплина и всички се 
уважават.

Сградата на моето училище „Христо Ботев“
Хари Маринов, V „Б” клас

   Eдна от най-старите и красиви сгради в гр. Русе е училище 
‘’Христо Ботев ‘’, в миналото Мъжка гимназия ‘’Княз Борис”. Про-
ектирането е възложено още през 1892 г. на Петко  Момчилов, за-
емащ  тогава длъжността  държавен архитект в  Министерството 
на благоустройството. Отпуснати са 720 000 златни лева  за из-
граждането на големи добре оборудвани кабинети, гимнастиче-
ски  салон, лаборатории и библиотека. Строежът започва през 
1894 г. и завършва през 1898 г. Мястото на училището е в близост 
до първата  построена в България след Освобождението адми-
нистративна сграда, днешния ‘’Исторически музей ‘’, в центъра 
на гр. Русе.
    Училището  е запазило своя автентичен архитектурен облик 
непокътнат и до днес. То ни приветства с величието си и ни по-
среща с тежка, масивна дървена врата. Преминавайки през нея, 
влизаме в  просторно  фоайе, а оттам се извиват два централ-
ни, покрити с мозайка коридора, където са разположени и всич-
ки учебни кабинети. Стаите са  широки и добре осветени пора-
ди множеството прозорци и високите  тавани. Подът е покрит с 
дървен паркет, върху който са  поставени ученическите маси и 
столове, отдавна заменили едновремешните дървени чинове. По стените на коридорите са окачени 
много портрети на видни българи, свързани с училището, като преподаватели или ученици в него. Ве-
дър вид придават цветарниците с живи растения.
    На първия етаж са разположени и два много добре оборудвани  физкултурни салона, лекарски каби-
нет и кабинетът на  директора. На втория етаж също има учебни кабинети, там се намира и Учителска-
та стая. В сутерена, който е разположен под цялата сграда, е отделено и място за училищния бюфет. 
    Сградата е  построена по проект с два училищни двора, външен, по-голям, и вътрешен, по-малък, в 
който  провеждаме всички наши тържества и по-важни събития, свързани с училищния живот. 
    И най-накрая, но не на последно място, пред  училище има красиво озеленен малък парк с каменен 
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фонтан в средата. Това е любимо място на много русенци, а ние не пропускаме да поиграем и да се 
забавляваме с моите съученици след учебните часове.
   Това е моето училище - красиво и величествено. Съхранило жива историята за себе си и за архите-
ктурното строителство на гр. Русе. Красивата сграда на моето училище е една от причините аз да се 
гордея ,че съм възпитаник на СОУ ‘’Христо Ботев’’.

                                                                                          

Двойка на класното по български език
или кога лошото е добро   

 Симона Николова, V „Б” клас  

  Тръгнах за училище. По пътя срещнах госпожата. Тя ми каза:
   - Симона, имаш двойка на класното по български език. Много 

лошо!
   Аз не се притесних особено.
   - Не е толкова лошо. И други деца сигурно имат двойки.
   - Не, само ти имаш! А това е лошо.
   - Не е толкова лошо. Все пак мога да я поправя!
   - Не, не можеш, вече е краят на годината! Затова е лошо.
   - О-о-ф,това вече е лошо! Но не чак толкова – това е само една 

оценка, имам и други.
   - Да, но и другите ти оценки са двойки. Затова е много лошо.
   - Ами вече май е лошо. Но ако ми подарите тройка – няма да е 

толкова лошо.
   - Не, не може така, Симонке! Положението си е лошо.
   - Е-е-е, това вече наистина е лошо! Но не чак толкова – все пак 

по другите предмети няма да имам двойки.
   - Ще ти се карат ли вкъщи за двойката по български? Би било 

лошо, ако родителите ти не са били наясно накъде отиват неща-
та.

   - Ще ми се карат, и още как! Не им бях показвала бележника си. 
Ще стане лошо, като научат.

   - Сега ми домъчня за теб! Не те очаква нищо добро.
   - Да, и на мен ми домъчня. Ще ми се наложи ли да повтарям? Това би било много лошо.
   - Първо ще се явиш на поправителен изпит, сега и наесен, но като не си учила…За съжаление, може 
и да повтаряш класа! Но хубавото е, че поне ще научиш материала…
   - А най-хубавото е, че не ми пука! ЧАО!

МОЕТО УЧИЛИЩЕ

Лилия Стоянова V „Б” клас

    Всяко дете на моята възраст знае, че в днешно време родите-
лите му са много заети. Ходят на работа, дори и допълнително, за 
да можем ние, техните деца, да сме задоволени.Така е и с мен и 
често се случва за мен да се грижи моята баба Веси.Тя с гордост 
разказва на своите приятелки и познати за мен: колко съм порас-
нала, в кое училище уча, коя е класната ни ръководителка и т.н. 
От цялата информация за мен най-силно впечатление на всички 
слушателки прави това, че съм ученичка в СОУ „Христо Ботев”. 
Защо?
   То като сграда е една от старите в град Русе. Намира се до Исто-
рическия музей и Окръжна библиотека. Като го погледнеш отвън, 
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изглежда внушително и просторно. Хубавото е това, че все още съумяваме да не променяме нищо по 
външния и вътрешния му облик и сградата му е в стила, в който е била  съградена. Като влезеш вътре 
- и ахваш. Големи коридори и високи тавани, чистота  и цветя, подредени под прозорците. Драго ми е, 
когато влизам и в различните кабинети за различните учебни предмети. С големи прозорци са, нався-
къде е светло и голямо. Когато влезе в час и любимата госпожа по любимия предмет, е още по-хубаво!
   Нашето училище се слави и с това, че в него има ред и дисциплина. Моите родители казват, че това 
е един от основните и най-важни фактори за създаването и оформянето на характера на един човек. 
Още съм малка, за да го разбера напълно, но със сигурност е така, щом така смятат моите родители. 
Те искат само най-доброто за своето дете.
    Не на последно място е важно и името, което носи моето училище – „Христо Ботев”. Всеки от нас знае 
кой е той и колко е важна роля има в нашата история. Като се замисля, някак външният вид на сградата 
се допълва от името на училището. Внушителна, вдъхваща респект, но и някак много човечна  - като 
самия Христо Ботев.
  Гордея се, че съм възпитаничка на СОУ „Христо Ботев” и с радост ходя на училище всеки ден.Тук 
срещнах и най-добрата си приятелка. Всеки ден нашите учители  ни учат да сме „хора” в истинския 
смисъл на думата: честни, отговорни, работливи, мислещи. Достойни потомци на Ботев и Левски.

Мъжката гимназия, сега СОУ„Христо Ботев”
Калоян Димитров, V „В” клас    

          Ако трябва да посоча само две неща, с които моето училище 
ме кара да се гордея с него, те ще са свързани на първо място с 
богатата му история и с уникалната му сграда.

СОУ „Христо Ботев” е мъжка гимназия, която е строена 
през периода 1894-1898 г., по проект на архитекта Петко Момчи-
лов. Строежът на сградата е струвал 720 000 златни лева. Състои 
се от партер, първи и втори етаж. 

В училището има дълги коридори с много класни стаи, 
аула за тържествени събития, която се ползва и като Учителска 
стая, има хранилища към специализираните кабинети, медицин-
ски и стоматологичен кабинет,  малък и голям физкултурен салон, 
фитнес център, бюфет. На втория етаж се намира  училищната 
библиотека с богат библиотечен фонд. Библиотеката разполага с 
компютри за свободен достъп, които са свързани към Интернет. 
Тук се помещава и музейната сбирка на училището. В нея се па-
зят оригиналите на написания тук химн на българската просвета 
и култура „Върви народе възродени“ на Стоян Михайловски, на 
много документи, както и ученическа плоча за писане от 1830 г. 
и много други ценни свидетелства за богатата вече 175-годишна 
история на училището. 

Непременно трябва да споменем, че в училището съществува кабинет по биология от 1934 г. Го-
ляма част от експонатите полагат началото на музейната сбирка в Природонаучния музей в град Русе.
           Кабинетът по химия пък е отличен  с Първа награда сред 50 химични кабинета в България, а 
обучението по информатика и информационни технологии се провежда в 5 компютърни зали.
          Разбира се, за почти 175-годишната си история СОУ „Христо Ботев” може да се похвали с мно-
го повече, освен с архитектура и минало. Истинското му достойнство е „живата история” – хилядите 
хора, които са свързали живота си с училището. Не само в миналото, и „с днешна дата” е гордост да 
си възпитаник на СОУ „Христо Ботев”, защото, освен всичко, това е и гаранция, че си получил отлична 
подготовка и силен старт в живота.

СОУ ” Христо Ботев”
 Полийн Коева, V „Б” клас

Сградата на училище СОУ ”Христо Ботев” е открита на 4.Х.1898 г. Архитект е Петко Момчилов, ръково-
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дител на строежа е бил архитект Я.Шамарджиев.
И до ден днешен училището е запазенов първоначалния си вид, 
с направени само леки реформи. Портрети на велики българи, 
революционери и писатели, красят стените на коридорите на 
двутажната сграда.  Само можем  да се гордеем с тази красота. 
Замислям се, че тези велики българи са останали в историята с 
делата си. И ние, учейки тук, вървейки по същите тези коридори, 
които може би още помнят и техните стъпки, сякаш продължаваме 
техния път.
За жалост, нашето поколение не оценява толкова високо тези цен-
ности, които са били водещи в онова отминало време, макар това 
да са вечни стойности. Учениците днес се интересуват от съвсем 
различни неща. Макар че точно в нашето училище традицията 
е нещо свято и идеалите на миналото не са просто голи фрази. 
Просто 175-годишната история не позволява да бъде иначе.
Училището е разположено на два етажа, като стаите са големи и 
обширни. Има два физкултурни салона и кабинети по всички пред-
мети. Стаите са оборудвани с нови чинове, бюра, бели дъски, има 
и модерни компютърни кабинети.  

В училището се организират много и различни клубове на различни теми, които са много интересни, 
работи се по много проекти, има театрални състави, музикални групи, тамбурашки оркестър, организи-
рат се постоянно различни конкурси. Благодарение на това в училището са израснали и са се развили 
много таланти, които представят СОУ ”Христо Ботев”, града ни и България в цял свят.

История на СОУ „Христо Ботев”
Джордж Егиазарян, V „Б” клас

    За да стане човек съвестен и достоен гражданин, е нужно да 
учи и да се образова, за да умее да различава доброто от злото, 
правилното и неправилното, редното от нередното.
    Животът на всеки един започва от раждането, минава през 
най-безгрижния период - детството, след него училището и т.н. 
Най-основното за успеха в живота на човека е образованието. По-
ради тази причина от стари времена до днес се строят училища, 
гимназии, университети и колежи, чрез които се дава възможност 
на обществото да се образова, за да може да се прехранва, да 
създава семейство и да се развива.
    Училището, известно като „Мъжката гимназия”, е построено 
благодарение на събрани средства от родолюбиви русенци, с 
позволението на тогавашната турската власт. Славянобългарско-
то училище е доизградено благодарение на Евлоги Георгиев от 
Букурещ, който през 1846 г. е направил дарение. Постепенно се 
привличат нови учители.
     В края на 60-те години на 19. век класовете се отделят от вза-
имното училище и се обособяват в така нареченото ,,класическо”. 
Модернизирането в класното училище настъпва след 1861 година. 
По това време започват за първи път да се провеждат изпити за края на учебната година. Забележител-
на дата е 04.10.1898 година. Тогава тържествено е осветена новата сграда. Тя е паметник  на културата 
с национално значение. Строена е по проект на Петко Момчилов (който е завършил архитектура в 
Прага), през периода 1894 -1898 година.
    За изключителната популярност, високото ниво на обучението и строгата дисциплина в гимназията 
важно значение играе преподавателският състав. Тук учителства и Цветан Радославов, който написва 
текста на ,,Мила Родино’’ -  песента, станала по-късно химн на България. На особена почит е и разви-
тието на физическото възпитание и спорта в гимназията.
    За цялото си над половинвековно съществуване училището е било затваряно само два пъти: първия 
път през Първата световната война (1918 г.) - гимназията била е ползвана от английските окупационни 
войски, и втория път по време на Втората световна война (1944 г.) - ползвана е за руска военна болница.
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    След настъпили промени гимназията приема името на поета-революционер Христо Ботев.
    През 60-те години тя последователно се преобразува в Единно средно смесено училище, Единно 
средно политехническо училище и Средно общообразователно училище, каквото е и днес. Но неизмен-
но през всичките почти 175 години училището е било емблема на светското образование в града и 
училището, което за много русенци е „моето училище”.

Училището „Христо Ботев“
Диман Николов, V „Б” клас

     Русе е красивият град, в който живея. Близо до центъра има 
една красива градинка, а до нея голяма и величествена сграда - 
моето училище СОУ „Христо Ботев“.
     Това училище е красиво и отвън, но и отвътре има много неща, 
в които да се загледаш. Щом влезеш във фоайето, осъзнаваш, че 
си заобиколен от големи и изящни фрески по стените. По-навътре 
започваш да се изкачваш по голямо стълбище, а пред себе си ще 
видиш бюст на поета и революционера Христо Ботев, патрон на 
училището. До стълбищата има колони, направени по модел на 
гръцка архитектура. Всички стени са боядисани в бяло и зелено, а 
над централното стълбище, пред учителската стая, от тавана виси 
блестящ грамаден полилей. В училището има обикновени класни 
стаи, а други са оборудвани като специализирани кабинети.
     Самото училище води началото си от 1843 година, като Клас-
но училище, после като Мъжка гимназия „Княз Борис”. С времето 
заради много високото ниво на обучение, което предлага, тя при-
влича  учители и ученици не само от града и региона, но и от цяла 
България. През 1945 година гимназията приема името на поета 
революционер Христо Ботев. През 60-те години тя последовател-

но се преобразува в Единно средно смесено училище, Единно средно политехническо училище и, на-
края – в Средно образователно училище, каквото е и до днес. 
       Ето го училището в днешни дни - с добри учители и ученици, с доказала се много добра училищна 
подготовка, в красива сграда и със завиден авторитет. Просто СОУ „Христо Ботев”. Моето училище.

Описание на СОУ „Христо Ботев”
Юзлем Зекериева, V „Г” клас

 
     СОУ „Христо Ботев” се намира в централната част 
на град Русе. Училището е двуетажна, масивна сгра-
да, с много стаи, в които учат ученици от 1. до 12. 
клас. Освен общозадължителните учебни дисципли-
ни, задължително- и свободноизбираема подготовка 
по различни предмети, също има и извънкласни дей-
ности: клубове по интереси, например като „Творческо 
писане”, „Приказен свят”, „Информационни техноло-
гии”, има тамбурашки оркестър, вокална група, спорт-
ни отбори и др. 
     Училището има два двора, в които децата могат 
да играят физическо възпитание и спорт през топлото 
време. Над сградата се веят българското и европей-
ското знаме. През нощта от прозорците на аулата све-
тят цветовете на Българското знаме - бяло, зелено и червено. 
     Срещу училищната сграда има градинка с шадраван, заобиколен с цветя, а недалеч от шадравана 
има паметник на падналите за отечеството. Също така има пейки, на които хората могат да седнат и да 
си починат, да четат някой вестник или някоя хубава книга, да се наслаждават на шадравана с пъстрите 
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цветя и на красивата сграда на прекрасното училище „Христо Ботев”.

Дунав – вечната река
Павел Недев V „Б” клас

Реки има много по света, 
но тук, в Русе, е само една. 
Това е Дунав - на града радостта!
Тя спомени таи безкрайни 
за мигове омайни: 
дали ще е борба за свобода
или някоя весела игра, 
или как от векове извира, 
откъде минава и какво намира;
как пее на приливите песента, 
а корабите плават тихо 
и напяват песента на вечността .
Това е Дунав -  вечната река!

Дунав - вечната река
Адрияна Николова V „Б” клас 

      През всички сезони Дунав е красив.
      През зимата е като стар дядо, защото сивото небе се отразява 
във водите му и той изглежда посивял, набразден от бръчки и тъ-
жен. Когато го видях през този сезон, аз се почувствах странно, все 
едно бях на гости на любимите си баба и дядо: Дунавът - стар и 
тъжен, но в същото време неописуемо красив. Вълните бяха мал-
ки, но от всички съученици, с които бяхме на брега, сякаш само аз 
чувах прекрасната песен, която водните деца пееха. От реката ид-
ваше студен бриз, който нашепваше на дърветата нещо, и видях 
как те се полюшваха от вятъра. Това полюшване ми заприлича на 
изпълнен с грациозност танц.
   Замислих се колко дълго всъщност „танцува” Дунавът. Сигурно 
вечер, когато всичко притихне, той въздъхва уморено и се унася в 
спомените на преживените векове. Преди много време хан Аспа-
рух е преминал през тази река, за да създаде държавата България 
на отсрещния й бряг. Корабът „Радецки“ пък завинаги е свързал 
в едно цяло Дунава, България, революционера с душа на поет и 
поета с битие на революционер Христо Ботев и саможертвата в 
името на свободата. Какво ли е да си преживял такива велики и 

вълнуващи неща, а да ги разказваш… само на себе си?!
      И какво ли е да си… вечен? Древен и постоянно различен?
      През пролетта и реката става някак пролетна. Дърветата по брега, нагиздени като придворни дами, 
са много красиви, защото пъпките им се пукат и на тяхно място излизат цветчетата на възраждащата 
се природа. Слънцето изгрява и Дунавът е окъпан от златист лъч светлина. В такива мигове Дунавът 
изглежда щастлив и ведър. Когато се стопли, всички хора излизат навън, да се разхождат из красивата 
природа на крайбрежието. Най-предпочитаното място за разходки е на кея. Влюбените сядат на пейки-
те на това прекрасно място и гледат омагьосващата гледка към реката. Рибарите ловят риба на брега 
на Дунава, а децата карат колелета сред дърветата, играят на криеница или ритат топка. Хора и река 
стават едно цяло!
       Русе е градът на Реката и Реката е част от нас. И това е толкова хубаво!
      


