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Опит за автобиография на един клас 
 

/ Две години по-късно/ 
 

Подготвили учениците от VIII “А” клас 

на СОУПНЕ “Фридрих Шилер”- Русе, 2014 г. 
 

Вместо предговор... 
 

 

 
                 

                              На нашите деца 

 

                 Не се стъписвайте, деца, не ни щадете! 

                 Навсякъде, където се смирим, 

                 през нашето примирение минете 

                 и говорете, говорете, 

                 когато ний позорно се таим! 

 

                 О, тоя страстен, непокорен глас! 

                 Как често себе си дочувам аз  

                 във вас! 

 

                 И се боя за уязвимите сърца... 

 

                 И се гордея с вас, деца! 

                  

 

 

                                            Димитър Методиев 
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     Явно продължението на нашия “Опит за автобиография...” 

отново ще е на лист хартия и то - неочаквано - две години след 

първия ни опит. Намираме се в интересен период. Апатията расте 

заедно със задълженията ни - вероятно от възрастта. Има го и 

проблема, че от тази година силно зависи оставането ни в това 

училище. Ако погледнем от добрата страна, то положителното е, че 

завършваме основно образование. 

      Ако за момент оставим настрана образователната функция на 

училището, то ми дава още и шанс, като от наблюдателница да 

заема една неутрална гледна точка и от- там да виждам и 

разсъждавам по всичко, което се случва. А за две години се случиха 

много неща - едни си тръгнаха, други дойдоха. Явно сега е 

моментът всеки да реши по кой път да поеме в лабиринта, наречен 

живот. Може би всичко това, този кръстопътен момент допринася 

за чудноватото усещане. Може би затова и хората се промениха  

много. 

Всеки започна до някаква степен да променя някогашните си 

принципи ( защото аз помня - не забравям) и малко или много всеки 

се  е променил по отношение на нещо, което неотдавна е 

ненавиждал или харесвал. Защо?! Не знам. Полезно ли е? Едва ли.  

   Странно нещо е човекът - сам усложнява едно и без това висящо 

на конец съществуване. Едно ще призная обаче - всеки започва да 

става по-добър в нещо, самочувствието в отделни области расте - 

няма по-хубаво от това! Хм... сякаш създадох една неприветлива 

представа за обстановката в класа. Напротив, по-голямата и видима 

част от деня преминава в смях и преоблаваща приятелска 

атмосфера, а какво става там, вътре, в чуждите души - аз не знам... 

... но моята блуждае напоследък. Доскоро се приемах за един 

здравомислещ човек с ясни приоритети, но предполагам, че нищо 

не е вечно... дали заради хората около мен, събитията и промените 

около тях, или друго, но настъпва една странна промяна в начина 

ми на мислене.  

   В един момент всичко изглежда малко или много оправдано (в 

зависимост от гледната точка). Черното и бялото се сливат в сиво. А 

е иронично, като се замисля. Представям си се преди две години, 

пишещ как не бива човек да се отдава на емоциите, а ето ме сега- 

точно те променят до известна степен едно ежедневие, погледнато 

отстрани, - сиво и еднообразно.... и дали заради тях чувствам 
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живота си повече като сън, отколкото реалност - ту кошмар, ту 

приказка. И друго осъзнах - хората подценяват времето. Дните 

минават като часове, а миналите спомени - избледняват. Не исках 

да вярвам на роднините си. Те казваха: "Сякаш вчера бях на твоята 

възраст, плеснах с ръце и изведъж съм тук.". Може би заради това 

забързване на времето, което чувствам, всичко ми се струва 

нереално.  

   И пред всички тези несигурности и "може би"-та, съм сигурен в 

едно - аз ще бъда във вечно преследване на щастието си - неуморен 

и целенасочен. 

 

*** 

     Всички знаем колко трудна и неприятна възраст е пубертетът. 

Както за нас, така и за родителите и учителите ни.  Променяме се, 

по-емоционални сме. Класната ни винаги казва, че това не ни 

оправдава, но (госпожо, повярвайте!) и на нас не ни е лесно. На тези 

години всички се интересуваме от сходни неща, но сега ще говоря 

конкретно за себе си. 

      Винаги съм била наивна и хората лесно могат да ме впечатлят. 

От година насам това мое качество работи все по-зле за мен. 

Постоянно си меня мнението за другите. Когато някой направи 

нещо добро, съм готова да го защитавам, да го допусна до себе си. 

След известно време той прави нещо лошо, това ме разочарова и се 

превръща в най-неприятния човек за мен. Наистина много бих 

искала да променя това, без да се стига дотам някой да ме нарани 

или изиграе.  

Аз много се промених през последната година, но определено не 

мога да кажа, че съм проблемен тийнейджър.  

Гледах сестра ми как расте и как родителите ми се ядосваха с нея, 

така че сега им е доста по-лесно. С майка ми сме в добри отношения 

и мога да й споделям, за което съм много щастлива. За някои неща 

обаче ми е неудобно да говоря с нея и ето тук се появяват моите 

приятели. Много съм благодарна, че ги имам, и в някои ситуации си 

мисля, че могат да ме разберат най-добре, защото имат почти 

същото мислене като моето.  

     Още нещо, което е доста неприятна част от пубертета – всички 

по един или друг начин търсим любов и внимание.  На тези години 

почти всички настоятелно искаме да имаме гаджета. Привличането 
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между хората е нещо много красиво и приятно и е много незряло, 

когато някои мои връстници го намират за нещо ненормално. 

Наистина нямам търпение всички от моето обкръжение да пораснат 

до такава степен, че да можем да    си казваме какво изпитваме един 

към друг без никакви притеснения.  

     Това беше „изповедта” на един средностатистически 

тийнейджър, който не пие, не пуши и се гордее с това. 

 

*** 

 

    Хм... Чудя се откъде да започна да разказвам за моя клас. Мога да 

разкажа толкова много истории за нас – екскурзии, всеки интересен 

ден в училище и за това колко сме  се променили външно и може би 

някои от нас са пораснали, а други все още – не.  

    За две години ние съзряхме, отнасяме се по-отговорно в сериозни 

ситуации, а в обикновеното ежедневие се забавляваме и смеем 

заедно. Все още сме разделени, така да се каже, ,,на групички’’. 

Всеки има най-добри приятели и въпреки всички конфликти, съм 

сигурна, че ако нещо наистина лошо се случи, ние бихме си 

помогнали взаимно, поне аз гарантирам за себе си, че бих 

постъпила така. 

*** 

Обичам моментите, в които споделям моето щастие или дори 

проблем с приятел. Обожавам моментите, в които се смеем ,,до 

припадък’’. Знам на кого мога да разчитам и да доверявам тайните 

си.     

   Много е важно да имаш приятели. Понякога се случва да ни 

изгонят, защото сме се смели много, говорили сме и сме  пречили   

на учебния процес. 

Имам чувството, че ако имаме цялото време на този свят,пак няма 

да можем да си кажем всичко. Оценките и доброто възпитание, 

което трябва да показваме, са много важни, но без приятелите и 

любимите ни хора, животът си остава пуст, сив и еднообразен. 

Говорим, смеем се... може би го правим неусетно. Няма по-хубави 
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неща в живота, но трябва малко да спрем със забавленията и да 

слушаме учителите, които със сигурност ни мислят доброто. 

    Имам чувството, че ако имаме цялото време на  

     Мисля, че това наше противопоставяне и изблиците на веселие 

са неща, свързани с пубертета. Обичам класа си. Понякога си 

мислим, че сме скарани и никога няма да си проговорим, но 

всъщност не е така. Ние сме един клас, подкрепяме се и се 

защитаваме. 

*** 

         Класната сподели с нас идеята си да направим продължение на 

първия ни " Опит за автобиография на един клас ". На всички от 

класа им хареса и още в същия момент започнахме да мислим какво 

ще е заглавието. Но както и да е, няма да разказвам как сме решили 

да го направим и тем подобни неща, свързани с подготовката. Все 

пак не за това правим продължение, правим го, за да разберем 

самите себе си, да разкажем някоя и друга история и как сме се 

променили през тези две години.  

    Ето го и момента, в който аз трябва да се върна в шести клас и да 

преживея тези две години отново. Какво се промени за това     

време? Интересен въпрос. Всички ние пораснахме, променихме се, 

създадохме нови приятелства, развалихме други и, честно казано, 

мисля, че сме задружен клас (въпреки че някой от нас не го вярват). 

Лично аз за тези две години се промених, станах по-уверена, вече не 

съм чак толкова срамежлива, каквато бях преди...осъзнах, че ако 

нямаш приятели, нямаш нищо. 

 

    Сприятелих се с хора, с които мислех, че нямам нищо общо, а 

всъщност ни свързват толкова неща. Но нали казват, че 

противоположностите се привличат, явно е така. Предполагам, че 

сега ще е добре да разкажа някаква случка - нещо, което ми се е 

случило, може би това, че в края на седми клас се наложи да ми 

направят операция на крака. Операцията не беше от сложните, но 

както и да е, няма да навлизам в подробности.  
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     Не бях ходила на училище около седмица, а когато се върнах, 

говорих с класната и я попитах дали е възможно да ни преместят 

ведин кабинет, за да ми е по-лесно, а и за да не се натоварвам. Оказа 

се възможно ( за мое щастие ). За нас беше добре, че сме в една 

стая, защото нямаше да трябва да разнасяме тежките раници по 

етажите, а и в стаята имаше Wi-Fi връзка ( а за нас това е огромен 

плюс). Това време, което прекарахме в тази стая, беше може би най-

интересното от седми клас. Направихме и една щуротия.  

    Един ден част от момчетата решиха да вземат коледните играчки, 

които бяха в един кашон в стаята, и да си ги подават, само че част 

от тях се счупиха. Момчетата си мислеха, че никой няма да разбере, 

но класната разбра и ги накара да възстановят счупените коледни 

играчки...  

      И ето че дойде последният учебен ден, мислехме, че часовете ще 

са намалени, но уви, не бяха, а ако бяхме се измъкнали, щяха да ни 

пишат отсъствие (не че няколко човека не се пробваха, но 

напразно). Сега се чувствам добре, спортувам, но по-умерено. 

 

*** 

 

     Интересно как някои хора се променят толкова много с идването, 

а и вече почти свършването на 8 клас. Аз лично в себе си виждам 

огромна промяна, това, естествено, не е така, ако питате по-

голямата от част учителите, но съм се променила, пораснала съм. 

Винаги съм вършила неща, без да мисля, и почти винаги те не са в 

моя полза, никога не съм можела и все още не мога да крия 

чувствата си, много бързо се ядосвам и никога не забравям някои 

неща, но за сметка на това бързо ми минава и лесно прощавам.   

Винаги съм била много горделива, затова не обичах да се извинявам 

и като малка. Все се старая да обмислям нещата и често търся 

грешката в себе си, но ако не успея да я намеря, правя всичко 

възможно другият да разбере къде е сбъркал, хвърлям се в 

безсмислени битки, но не съжалявам за абсолютно нищо, което съм 

казала. Може би има хора, които съм наранила с думите си, за което 

се извинявам, но сега мисля различно. Започнах малко по-често да 

казвам "извинявай". Не мога още да прикривам емоциите си, но се 

случва и да успея да заблудя някого, когато съм гневна или 

разочарована. Казвам разочарована, защото аз рядко съм тъжна, а 
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пък и в крайна сметка защо да си губиш времето да обясняваш 

какво ти има, като можеш да се усмихнеш, защото знаеш, че след 

пет минути ще ти мине. Вече не се замесвам в безсмислени спорове, 

дори има случаи, в които млъквам, но това е, защото вече знам как 

свършва всичко това, засягаш някого, после той те засяга и този 

кръг се върти, докато в един момент си казваш " Чакай, откъде 

тръгна всичко?!".  

    Благодарна съм за всички казани ми лоши неща, независимо дали 

са казани нарочно или неволно. Тези думи, тези действия ми 

помогнаха да видя колко всъщност съм била заблудена. Това е най-

голямата промяна в мен - научих се да бъда реалист и да мога да 

познавам за какво си струва да изразходваш излишни емоции. И 

друго важно нещо, което наскоро открих, че поговорката "Добрата 

дума железни врати отваря " не е само когато искаш скритото зад 

вратите.  

    Промяната не е само в мен. Има хора, у които видях разбиране и 

дори подкрепа, от тези хора бях приятно изненадана, но има и 

такива, които ме изненадват със своето детинско държание. 

Въпреки всичко гледам да общувам повече с хората, с които ми е 

приятно да контактувам.  

    Всеки един от нашия клас е толкова различен, уникален с нещо. 

Чувствам почти всекиго като приятел и абсолютно всеки един от 

тези 22 - ма човека може да разчита на мен. Надявам се, че и аз мога 

да разчитам на тях! 

 

*** 
       Историята на нашия клас продължава - или както ние го 

наричаме “Продължение на автобиографията на един клас”. 

Когато класната ни попита дали ще правим продължение на 

книгата, малко се изненадахме. Но пък беше и редно това да се 

случи, защото така го бяхме замислили, все пак обещахме, че ще 

има. 

    Това беше в часа на класа. И след всичките тези приказки какво, 

как, защо, дойде най-важният въпрос – докога трябва всеки един от 

нас да напише своята част. И отговорът беше – “Една седмица, да 

кажем вторник, когато отново имаме час на класа.” А...така! И оттук 

се започна: “Ама как ще го напишем това за толкова малко време!?” 

или пък “Ние откъде да знаем за какво да пишем!?” , или “Е, как ще 
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стане това!?” и тем подобни.  Според мен на абсолютно никого не 

му се пишеше продължение. (Но това си е мое мнение.) Даже някои 

хора питаха класната за какво да пишат. И наистина, за какво да 

пишем?  

    Вярно, минаха две години, вярно, всеки един се е променил малко 

или много, вярно, случиха се много неща, но за кое по-напред  да 

кажеш? Не всеки иска за всичко да сподели, нали? Но защо пък да 

не напишем нещо различно, да кажем какво ни вълнува, какво 

мислим, какво искаме? Защо трябва да се придържаме към скучното 

и еднообразното? И не знам, като кажеш някакъв краен срок за 

нещо такова, как всичко ще е готово. 

     Аз и досега не знам за какво да пиша, но пиша. Просто има 

толкова много неща, за които да се говори, но е трудно да избереш. 

Има толкова много емоция, която не можеш да предадеш, не знаеш 

как или не искаш. И това си е вярно!    Предпочитам някои неща да 

си останат само за нас, да не попадат под чужд поглед. Но 

естествено, не мога да контролирам кой за какво да пише, не искам, 

а и не е редно. Всеки си има своя начин на мислене, различен от 

този на човека до него. Своя начин! Свое държание! Но не е ли 

дразнещо, когато някой се обажда, без да знае за какво става дума, 

да се намесва само защото обича да спори. 

    Едно от нещата, които сме правили и които не обичам, е 

попълването на анкети. Например за конфликтите. За какво изобщо 

ни ги дават? За да направят някаква статистика дали тази година 

има повече конфликти, или по-малко. И винаги първият въпрос е 

“Какво е за вас конфликтът?” 

   Добре. Сега аз учтиво Ви моля, Вие, които четете, замислете се 

върху този въпрос. И съм абсолютно сигурна, че повечето от вас 

изобщо не са се замисляли. Ако сте на мое или нечие друго място в 

някой клас и ви връчат тази бланка, какво ще напишете? 

Знаете ли, аз не разбирам защо изобщо се правят, при положение, че 

повечето ученици го приемат като шега. Пишат какви ли не 

небивалици, глупости и неща, които изобщо не са по темата. Пишат 

само и само да има нещо, когато го предават, за да не ги върнат. Не 

знам как се изгражда такава статистика. А може би не приемам тези 

анкети, защото в моя клас няма такива конфликти (може би това е 

причината).    
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     Не знам дали ще схванете мисълта ми, но всяко едно нещо е 

свързано с други - всеки момент, всяка усмивка, всяка гримаса, и 

нищо от това не може да се предаде по какъвто и да е начин, така че 

вие да го разберете така, както ние сме го видели или изживели. Но 

се нядявам, че поне малко ще можете да вникнете в един свят на 

тийнейджъри, които не знаят какво искат, но го търсят, опитват. И 

въпреки всичкото неразбирателство понякога, успяват да се намерят 

един друг. Надявам се (ако вече сте възрастен читател) да намерите 

в тази книга малкото скрито ключе, което ще ви помогне да се 

върнете назад във времето и да си спомните хубавите моменти с 

вашите съученици. А тези, които са на нашата възраст, ги съветвам 

да се радват на хубавите години и моменти с класовете си, защото 

те няма да траят вечно, а ако не се забавлявате сега, то кога? Не 

казвам, че ще бъде някаква поучителна книга, защото няма да е, но 

в края на всяка една глава ще намирате поука. Няма да е ясно 

изразена. Ще бъде скрита, но и толкова очевидна. Просто вие 

самите трябва да я намерите и ако имате подобен случай, да я 

приложите. Това, естествено, е по желание. Предполагам, че най-

добрият съвет и поука ще бъде да бъдете себе си! 

 

*** 

   Аз съм “новият” в 8.”А” клас от месец декември 2013 година. 

Избрах училището главно под влиянието на родителите си, но не 

съжалявам за това, защото за тези три месеца, аз се запознах с 

много хора и открих много нови приятели. Съучениците ми ми 

допаднаха, а с някои се сприятелихме. Когато дойдох в класа, аз се 

познавах с Никола, Теодор и Стефан. С тези момчета тренираме 

заедно футбол. Занимавам се с този спорт от  5 години и футболът е 

моят живот. Най-добрият ми приятел от класа е Никола. С него се 

познаваме от 2 години и половина и сме много близки. Играем 

заедно във футболния отбор на клуб „Дунав”-Русе.        Подкрепяме 

се и в добри, и в лоши моменти. Много харесвам 8 “а” клас, но има 

и някои неща, които не ми допадат като например дисциплината 

понякога. Мисля, че някои хора трябва час по-скоро да пораснат (не 

само физически).  

    Като цяло смятам, че сме задружен клас и винаги бихме си 

помогнали в труден момент. 
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*** 

 

   Намираме се в много интересен, но и труден период /или накратко 

- в пубертета/. Тази година е много важна за всички нас. Зависи 

оставането ни в това училище, но има и добри страни-ще завършим 

основното си образoвание. Сега е моментът, в който всички ще 

поемат по различни пътища.   Лично аз искам да остана в това 

училище Всеки ден, прекаран с моите съученици, е прекрасен или 

поне аз се чувствам комфортно. Повечето ученици от нашия клас 

придобиха по-голямо самочувствие и увереност и аз съм един от 

тях. Най- вероятно е заради обстановката, но е тъжно, когато някой, 

с когото си бил в един клас толкова години те напусне защото 

сякаш (един вид), част от сърцето ти се откъсва. Някои заминаха в 

чужбина, двама се преместиха в различни училища. Преди бях 

много тих, спокоен, затворен ученик, но сега съм по-отворен и по-

общителен. Вече по- рядко се затварям.  

    Време е да понапиша за обстоятелствата в момента. Вярно е, че 

имаме проблеми най-вече заради дисциплината, но така или иначе 

ние винаги ги решаваме. И това е явно. 

 

 

*** 
 

     След две години... дали сме пораснали? Външно всеки е, но 

вътрешно всички донякъде сме още деца. 

        Ще ви разкажа как прекарахме Коледа. Всеки път за Коледа 

целият клас отиваме на дискотека, но тази година решихме, вместо 

да даваме парите си за забавление, да ги дадем за подаръци за 

изоставените деца от дом ,,Димитър Басарбовски“. И така се 

разбрахме да съберем дрехи, които вече са ни малки, игри, пъзели, 

плюшени играчки и други дребни неща. Уговорихме след 4-5 дена 

да донесем кой каквото може. 

Купихме лакомства и решихме, че така ще зарадваме още повече 

децата.  

     В четвъртък-на 19.12.2013г., всеки донесе каквото е събрал - 

дреха, играчка или нещо друго. Класната ни ръководителка беше 
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донесла опаковъчна хартия и подаръчни чанти, а две момчета 

донесоха кутии. Започнахме да подреждаме нещата и да ги 
опаковаме красиво. Часът беше уговорен предварително. 

Изненадахме се, че в инициативата ни се включиха наши съученици 

от 8.“В”и учители. Дотам отидохме с таксита.  

   Пристигнахме и децата ни посрещнаха.     Те бяха приготвили 

представление, след което им раздадохме подаръците и 

лакомствата.  

    На следващия ден Катя ни изненада с баница с късмети. Тя се 

беше постарала много...или по-точно нейната майка! Хубавото бе, 

че Катя беше подготвила късмети за всички и това беше много 

мило. Няколко момичета отидоха да купят лакомства, правихме си 

снимки и ни беше приятно, защото бяхме заедно в хубав момент. И 

така, направихме едно добро дело и отпразнувахме Коледа. 
 

*** 

     Сякаш беше съвсем скоро, когато писахме „Опит за 

автобиография на един клас“. Някои неща неща се промениха 

драстично, но други си останаха същите. Вече сме по-големи и по-

уравновесени. Не се делим на групи (момичета и момчета), а сме 

един задружен клас. Някои пораснаха психически и физически,  

други - само физически, но все пак сме един клас и си помагаме 

винаги с каквото можем. Аз не съм най-търпеливият или най-тихият 

в класа, но се опитвам да се сдържам по време на час. Повечето от 

класа имат този проблем и забравят кога сме в междучасие и кога 

сме в час, но и аз не мога да помогна в тези случаи, защото и аз съм 

един от тях понякога. Всеки има такива дни, но понякога при някои 

тези дни са ежедневие и от това идват неприятностите с класната и 

с другите учители. Проблемите винаги могат да се решат, но зависи 

от това дали има желание. Все пак аз мисля, че сме един от най-

добрите класове в училище, и аз се гордея, че съм част от него. И 

ако подобрим дисциплината си, ще станем клас мечта, но за това 

трябва всички да дадат нещо от себе си. 

*** 
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... И така,  докато се обърнем сме вече осми клас. През тези две 

години много неща се промениха. Премествения в други училища 

или нови ученици. Общо взето станахме един нов клас, но със 

старите съученици. През същите тези  години аз направих огромен 

скок в моя спорт. Изведнъж, както бях новак, за период от една 

година усилени тренировки започнах да печеля призови места в 

триатлона. Допреди година изобщо не си мислех, че мога да влизам 

в призовата тройка, а сега мисля за Балканско и Европейско 

първенство.  Ето как моят труд, който вложих през лятото, се 

показва и награждава. През новата 2014 година очаквам още по-

големи успехи, тъй като влагам още повече усилия в моите 

тренировки.  Това за мен е един друг свят, в който всичко е трудно, 

трябва да се постигне с много упоритост, настойчивост и желание!  

Надявам се, че когато правим третата част на тази наша, обща на 

класа книга, аз ще мога да споделя още по-големите ми успехи. 

Също така се надявам нашият клас да не се разделя повече. Сега, 

когато сме 22-ма, сме си много добре и смятам, че не само аз мисля 

така.  

 

*** 

 

    Вече сме осмокласници, но винаги има нови неща, които да ни 

изненадат. Когато се местиш в ново училище, донякъде не е хубаво, 

защото нямаш много приятели в новия клас. Когато Симеон се 

премести в моя клас, той познаваше само няколко човека, но ние му 

помогнахме още първия ден да опознае целия клас с добрите и 

лошите ни страни.  

    Когато той ми каза на тренировка, че ще бъде в моя клас, много 

се зарадвах, защото двамата сме много добри приятели и имаме 

много общи интереси. С него се познаваме от 2-3 години покрай 

футбола. Едва тази година ние за първи път бяхме в един отбор. 

Сещам се за един мач, в който аз направих много важни пропуски и 

само той от целия отбор ме окуражаваше. Накрая на мача аз вкарах 

единствения гол и го посветих на него. Сега в 

училище има с кого да се мотая из коридорите и да си говоря за 

футбол по всяко време. С него винаги сме се разбирали и никога не 

сме се карали. Доволен съм, че стана част от моя клас и че се 
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чувства добре приет от всички. 

 

*** 

 

   Ще ви разкажа за моите преживявания и чувства след 

родителските срещи. В училище, щом чуем за наближаващата 

родителска среща, винаги реагираме по един начин. ПАНИКА!!! За 

моите съученици от родителската среща зависят много неща- 

джобни, телефон, компютър и други. Реално погледнато, никои не 

се интересува какво чувства родителят, единственото, което иска, е 

да се размине с наказанията. За да могат да не им споменават 

имената по време на родителската среща, някои се променят 

внезапно и се държат по-добре пред учителите. Но моят любим клас 

никога не прави това. Може да има хора, които искат да 

се разминат с родителските наказания и затова винаги се опитват да 

натопят други за проблеми, които те са създали. В края на краищата 

винаги става обратното - това, което трябва да стане...   Винаги съм 

се чудил кой е измислил родителските срещи и винаги съм искал да 

му стисна ръка.  

     Понякога стават недоразумения след родителските срещи. 

Веднъж бяха объркали издънката на един клас и я бяха приписали 

на друг, но всичко се изясни. 

   Но вече нека да спра да разказвам общи приказки. Ще ви разкажа 

за една моя родителска среща. 

   Още сутринта - щом станах, знаех, че след родителската ще имам 

проблеми. Много исках да кажа на баща си, че имам ниски оценки. 

Но му казах само за 2 от 10. През целия ден съм се чудил какво ли 

ще стане с мен. Винаги съм си казвал, че оценките показват това, 

което в този момент съм научил и затова винаги след родителските 

срещи съм мотивиран да изкарвам високи оценки.      

     Вечерта, щом се прибра, баща ми ме завари на врата. Щом 

влязохме в стаята, той ми каза да си призная за други ненанесени 

оценки. Тогава си признах и ми олекна. В продължение на половин 

- един час  с баща ми разговаряхме за държанието ми в училище. 

Тогава той ми каза, че забавления и компютър винаги има, но сега е 

моментът да се учи. От това последва и наказание, но в оня момент 

се замислих дали баща ми има право. Винаги можем да играем на 
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компютъра, но не винаги можем да завършим и да имаме успешна 

кариера, добро семейство и всичко, което си пожелаем. 

 

*** 

 

        Последният път, в които седнахме да напишем нещо за класа, 

беше преди две години, когато правихме първия си „опит за 

автобиография”. 

       Когато отделим малко време, дори само  няколко минути да 

съчиним нещо, ние се замисляме. Чудим се за какво да пишем, и 

най-вече откъде да започнем, защото винаги има много за казване. 

      С някои се познаваме от осем, а с други от четири години. 

Мисля, че когато прекарваш голяма част от времето си с някого, той 

става голяма част от твоя живот. За толкова време разбираш, че 

макар и не много близки, твоите суъченици  винаги ще те 

подкрепят. Имаме си нашите забавни моменти заедно - спомените 

от екскурзиите или от коледните дискотеки. Като споменах коледна 

дискотека... 

     Тази година моите съученици я пропуснаха и отидоха в дом за 

деца. Сигурно е било прекрасно чувството да зарадваш някого така 

по празниците. Аз няма как да знам какво е било, тъй като по 

същото време не бях в страната. Бях в „другия край на света”, на 

18 000 километра от моите съученици - в Чили.  

    Чили - една държава, която отдавна познавам и в която съм 

отраснала. Първите ми спомени са свързани точно с тези места, 

където бях по коледните празници. Не мога да опиша какво е 

чуството да се върнеш и макар и бледите спомени, които имаш да 

си кажеш „Това си го спомням!” Въпреки тези спомени за мен 

имаше и много промени. Едно място, много по-различно от това, 

където живея в момента. Едно място,  пълно с палми, слънце и 

хубаво настроение измежду високите сгради на милионния град. 

      За двата месеца, прекарани там, разбрах, че моите съученици, с 

които понякога се карам или друг път не мога да понасям, ми 

липсват ужасно много! Просто съм свикнала всеки ден да съм с 

тях... 

 

*** 
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   Всяка година за Коледа ходим на дискотеки или си организираме 

нещо друго. 

  Тази година решихме да отидем в дом за деца. Всички харесахме 

идеята. Класната предложи да съберем различни неща - който 

каквото може. Едни донесоха дрехи, други книги, а трети играчки. 

Събрахме пари и им купихме лакомства. Залепихме цветни 

листчета с нашите пожелания за Коледа на зелена елха. Всеки от 

нас им отправи пожелание. Бяхме опаковали всичките неща в 

няколко големи кутии, залепихме стикери, направихме панделки.  

      До дома стигнахме с таксита. Слязохме от тях и влязохме в 

дома. Вътре ни очакваха и ни бяха приготвили представления и 

песни. Аз лично бях останала с впечатление, че домът е с по-малки 

деца. Но не беше така. Там имаше деца на моята възраст и дори по-

големи. Всички бяха толкова усмихнати и лъчезарни. Малките 

дечица бяха толкова сладички и невинни. И наистина, каква вина 

имат те за всичко това. Едно от децата дойде при мен. По-големите 

деца се грижеха за по-малките и им помагаха. Наистина ми стана 

много мъчно за децата. Представих си себе си без майка, татко и 

дори без брат. Представих си се без семейство. Без близки и 

подкрепа. Тези деца се радват дори ако им дадеш един бонбон, а в 

днешно време всички са супер разглезени и изобщо не ги 

интересуват другите. Мислят само за себе си. Това беше един 

различен начин за отпразнуване на Коледа и на мен ми хареса.  

 

 

*** 

 

   В някои от писанията си досега споменахме, че сме близки 

помежду си и се разбираме. 

    Преди известно време Евгени реши да покаже това не само с 

думи. Дълго време той работи по клип, в който казва по нещо за 

всеки. Беше се постарал, слагайки снимки, и определено беше 

отделил доста време, за да го направи. В клипчето той разказа 

истории, свързани с някого от класа, каза само хубави думи за нас. 

Първоначално той го прати на всички и всеки го гледа сам.  

    Когато аз го видях първия път, много ми хареса, защото досега 

никой не се беше сетил да го направи. Жестът беше много мил. 

Сигурна съм, че на всички се е харесало и ги е трогнало.  
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    Един от часовете на класа прекарахме в медиотеката, за да го 

пуснем и на класната ни. Докато го гледахме, със съучениците ми 

си говорехме и коментирахме. Евгени ни гледаше притеснен, 

очаквайки реакцията ни, а класната гледаше с усмивка към екрана. 

През годините тя ни е давала идеи за неща, върху които да работим 

всички заедно (както и тази импровизирана автобиография) и 

според мене ни се получава доста добре...  

    Та затова съм сигурна, че класната е била щастлива от проекта на 

Евгени, защото е поредната автентична идея, реализирана от нашия 

клас (освен оригинални, сме и скромни!). 

 

*** 

   И ето -  две години минаха, вече сме  осми клас  и честно да си 

призная,  не усетих кога  минаха тези  години . Толкова много  неща 

се промениха, класът ни се промени, промених-  

ме се и ние самите. Пораснахме. Някои само на ръст, но все пак 

...пораснахме.  Вече не сме тези деца,  който бяхме. Вече сме по-

зрели и по-умни, разбира се, понякога се вдетиняваме и 

прекаляваме  с  шегите  си. Доста често влудяваме нашата класна. 

Тя ни се кара и ни смъмря за лошото ни поведение, а ние и се 

ядосваме и се сърдим,  че  ни се кара, но  тя се опитва да ни научи 

на най–доброто  и да ни помогне да сме  добри хора, които  да бъдат 

отговорни и постигнат успех в живота. Признавам си, че класната 

се кара най -често на мен и моите приятелки, а  аз се ядосвам и 

започвам да си мисля как все  аз съм виновна, но след това се 

замислям и разбирам, че наистина е така и че класната ми се е 

скарала с право, но, естествено, не си го признавам. Нашият клас е  

много цветен, с  много различни характери и личности . Всеки един 

от нас  е  добър в нещо,  едни в спорта други  в  рисуването, трети  с 

математиката  и така нататък. Много ми е интересно  какви ще 

станем след време, накъде ще ни отвее вятърът. Дали нашата класна 

ще се гордее с нас? Дали ще ни дава за пример на  нейните 

следващи ученици, както сега ни дава за пример предишните си 

класове? Не зная, времето ще покаже, а всичко зависи от нас... 

 

 

*** 
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     През тази година имаме доста нови учители, както и един нов 

съученик-Симеон. Той бързо се адаптира. Лишихме се и от 

приятели, които заминаха да учат в други училища или в чужбина. 

С тях не сме загубили връзка и продължаваме да се виждаме или да 

си пишем. Мога да кажа, че вече сме по-зрели отпреди. Веднага се 

обосновавам защо е така  - на Коледа 2012 г. класът взе  

единодушно  решение  -  вместо да си подаряваме подаръци 

помежду си, да съберем подаръци и да ги дарим на децата от дома 

за сираци. Много сме горди с тази постъпка и се надявам занапред 

да продължим с тази инициатива.  

   Искам да споделя за промени и  в личен план: в семейството ми се 

появи още един член - братчето ми Ангел, което ме накара да се 

замисля, че най-важното е да сме здрави, да имаме родители и 

приятели,  на които можем  да разчитаме. 

   Като обобщение – класът ни може да е  по-разсеян  и непокорен в 

сравнение с периода на писане на предишната ни автобиография,  

което го отдавам  на възрастта ни,  но иначе сме сплотени и 

задружни,  с  добри човешки взаимоотношения, за което спомага и 

нашата класна и знам, че след време ще го оценим и ще сме 

благодарни. 

 

*** 

   Така...Искам да разкажа за една изненада, която класната ни 

ръководителката ни направи. Винаги сме се чудили, когато 

направим някаква пакост, дали и другите ученици на класната са 

били такива и как изглеждат, добри хора ли са станали и на какво са 

се научили. Поредният вторник, поредният час на класа и 

изведнъж...влиза едно високо, слабо и доста симпатично момче. 

Всички момичета веднага се втренчихме и се запитахме какво ще 

прави той тук. Виждали сме го и преди в училище, но не 

предполагахме, че това момче е от бившия клас на госпожата. Той 

се представи (казва се Свилен). Свилен разказа за себе си, сподели 

как е имал същите проблеми с математиката и спомените си от 

училище. Единственото, което го  отличава от мен и моите 

приятели е, че той се е интересувал от книги и не е обичал 

несериозното поведение. 
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Може би затова е успял толкова много.  Когато разказа за себе си, 

веднага се сетих за Иво и Катя, те са различни от нас и са сякаш 

малко по-пораснали. 

    Изненадата на класната беше приятна, а и може би с това искаше 

да ни покаже, че и други са минали по пътя, по който вървим и ние,  

и да вслушваме малко повече в нейните думи. Едно няма да забравя, 

че той благодари искрено на госпожата. Иска ми се да не я ядосваме 

толкова много, но възрастта ни е такава (винаги едно и също 

оправдание) ! 

 

*** 

 

    Преди 2 години ние бяхме много различни от това, което сме 

сега.С всяка изминала година ставаме все по-различни и по-

различни. Ние преминахме през някои наказания заедно. Когато 

наказаха Кристиан и Вержиния, повечето от класа бяха до тях. В 

нашия клас все още се делим на момчета и момичета и аз не знам 

защо. Може би не сме пораснали още ли, но мисля, че като станем 

вече 10.,11. клас, ако все още сме заедно, може нещата и да се 

променят. В този клас аз намерих приятели. Всеки ден с тях ми 

помага да преодолея ежедневието, те разнообразяват деня ми. В 

себе си аз също намирам промяна- може другите да не забелязват, 

но аз се познавам и виждам тази промяна. Аз съм от срамежливите 

хора, но с приятелите ми се отпускам и съм себе си. Ние сме един 

клас и каквото и да правим, колкото и да се караме и дразним, ние 

си оставаме клас. 

      Общо взето това е всичко и вярвам, че ако стане нещо по-

сериозно с класа ни, ние ще застанем един зад друг и ще се 

подкрепим. 

 

*** 

 

 

             Вече не сме същите както в 6. клас, но според повечето 

учители сме пораснали само на ръст. Момичетата ни казват, че сме 

незрели, но не ни засягат. Все пак не е хубаво да пораснеш. Има 11- 

годишни момичета, който изглеждат на 15 и се държат като 20-

годишни. Ние, момчетата, сме по друг начин... 20-годишни 
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изглеждат на 15, държат се като на 11. Всяка сутрин се събуждам с 

мисълта, че не е хубаво да порасна. Майка ми също ми го повтаря 

постоянно.  

         Според мен, най-добре си беше в детската градина. Ядеш, 

спиш, играеш и това е. Пък в училище-учене. Не си си научил един 

урок, то на него ще се падне да те изпитат, резултат-двойка  в краен 

случай три, ако някой успее да ти подскаже. Много ми е странно да 

те стимулират да учиш, като ти пишат слаба оценка. Това си е чиста 

демотивация. По скоро ще съм мотивиран, ако съм за пет и ми 

пишат шест. Като пораснеш, става още по-трудно, защото 

учителите започват да имат по-големи изисквания. Има една 

приказка между учениците: "Уча за шест, знам за пет, казвам за 

четири, изпитват ме за три, пишат ми две!”      

  Да порастваш е лошо (но неизбежно), защото изискванията към 

теб са по-големи и в повечето случаи не може да ги покриеш. 

 

*** 

 

    Понякога се държим като 5-годишни, но това е, защото може би 

не искаме да порастваме. Искаме да си останем деца завинаги. Не 

искам да се разделяме, искам да си останем заедно. Може би защото 

не си се представям в друг клас, с други хора и съответно с други 

навици. Тази учебна година минава толкова бързо, че чак не 

усещаме. След тази година евентуално някой хора от класа ни ще се 

изместят в друго училище, но и ще се присъединят други хора в 

нашия клас. На мен тази идея не ми допада. Сигурно е, защото сме 

пораснали заедно  и малко или много така сме се привързали един 

към друг, че не можем да се разделим. Сега повечето от нас не го 

осъзнават, но когато дойде това време, вече ще е късно. Искам 

повече от всичко да си останем така, както сме в момента. До 

началото на тази година се деляхме прекалено много. Спорехме 

постоянно. Надувахме главите си и тези на преподавателите ни. Но 

след като започнахме учебната година и свикнахме с обстановката 

отново, отношенията помежду ни се подобриха. Стената между 

момичетата и момчетата започваше да става все по-малка.  
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     Ще ви споделя за една от екскурзиите ни. 

Обикновено всяка ваканция аз и семейството ми сме във Варна при 

роднини. Там не познавах никого на моята възраст  и скучаех. Не 

харесвах да ходя там. Но това лято-*2013г*, се запознах с едно 

момиче -  Ники. С нея си допаднахме прекалено много. Започнахе 

да излизаме всеки ден. От сутрин до вечер бяхме заедно. След две-

три седмици се запознахме с още няколко момичета. Те ни 

запознаха с още хора. И така си сформирахме компания. 

     Бяхме неразделни. Забавлявахме се, смеехме се.  Беше уникално. 

Но дойде краят на лятото.  Аз трябваше да се прибирам в Русе. Не 

ми харесваше това, защото не знаех кога пак ще ги видя. В началото 

носталгията ме тресеше много, когато отивах от Русе във Варна, но 

след като тръгвах от Варна към Русе беше сякаш по-голяма.  Така 

де. Започнахме училище, всичко беше постарому. Един ден, докато 

имахме физическо, господинът ни ни събра и ни сподели, че ще 

прави екскурзия до Варна. Очите ми светнаха. Щеше да се проведе 

на 1 ноември 2013г. След тези думи веднага разбрах, че това е 

възможността ми да видя приятелите си. Веднага се записах. 

Времето ме измъчваше. Минаваше прекалено бавно. Нощта преди 

екскурзията не можех да заспя, защото се вълнувах прекалено 

много. Тръгнахме с автобуса към Варна. Пътят беше мъчителен, 

защото не се разбирах прекалено добре с децата от другите класове, 

които бяха дошли. Когато пристигнахме, ни дадоха няколко часа да 

обиколим, да разгледаме, да си починем. Веднага се обадих на 

приятелите ми. Видяхме се. Не можахме да се отделим едни от 

други. Много се радвахме. Но времето ни не стигаше. Понеже не 

всички можеха да дойдат веднага, а аз нямах време, взех със себе си 

едно от момичетата. Когато пристигнахме с нея при останалите от 

училище – някои от тях започнаха да се подиграват само защото тя 

беше по-различна от тях. Отначало ни стана гадно за това, което 

направиха, защото уж ми се водеха приятели. Но след няма и 

минута това гадно чувство отмина и започнахме да си повтаряме 

"Когато ти се смеят, че си различен, смей им се ти, че всички те са 

еднакви". Това някак си ни оправи настроението.  Мислех си как 

сега ще говоря нормално с ''приятелите си'' и с какви очи те ще ме 

гледат след това. Но когато влязохме в хотела и се навечеряхме, 

всичко беше сякаш отминало  и те се държаха така, все едно нищо 
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не се е случвало. От една страна, ми олекна, от друга - не.  Но 

въпреки изблиците на съученици и ''приятели'' - аз останах доволна, 

че видях приятелите си от Варна. 

   Във всяка компания има хора, от които научаваш нещо ново. Тази 

моя компания ме научи на прекалено много и това, което съм аз в 

момента, се дължи малко или много на тях! 

 

*** 

 

   Ето че за втори път се поровихте в главите ни. Получихте поредна 

възможност да опознаете едни не толкова видими страни на нашата 

същност. От името на всички мога да гарантирам едно – беше един 

крайно приятен за изпълнение проект (въпреки отлагания краен 

срок – по субективни причини), а резултатът изненада и самите нас. 

В добрия смисъл на думата! 

     Дано и на теб, читателю, ти допадне досегашното пътешествие 

из един (на моменти объркващ) свят на тийнейджъри! 
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