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В ученическите спортни игри 2015
година ще вземат участие:
Волейбол: Момчета – възрастова група
5-7 клас.
Девойки - възрастова група 8-10 клас.
Девойки - възрастова група 11-12 клас.
Юноши - възрастова група 11-12 клас.
Лека атлетика: Девойки - възрастова
група 8-10 клас.
Юноши - възрастова група 8-10 клас.
В началото на месец март ще бъдат
проведени Общинските първенства, като
датите ще бъдат съобразени с метрологичните
условия, както следва:
Волейбол: СОУ “Георги Бенковски“
(юноши) 8 – 10 клас срещи ПГГСД “Сава
Младенов“
Лека атлетика: Момчета и момичета - възрастова група 5 - 7 клас на СОУ “Георги Бенковски“ и ОУ “ Васил
Априлов“ Градежница.
Тенис на маса: девойки и юноши на СОУ “Георги Бенковски“ 8-10 клас срещу ПГГСД “Сава Младенов“ и
ПГСЕУ.
Тенис на маса: момчета и момичета възрастова група 5-7 клас на СОУ “Георги Бенковски“ срещу: ОУ “Георги
Бенковски“ с.Рибацица.
В следващия брой: Тема на броя –
На международен турнир по борба за момчета, проведен в
Уважаваме ли родния език?
град Цегед, Унгария, участва спортен клуб по борба “Тетевен“. Част
от участниците на клуба са ученици от СОУ „Георги Бенковски“. В 1 април – Ден на шегата
състезанието участваха трима ученици. След оспорвани битки, 22 април – Ден на Земята
Генади Ивов Севдалинов, ученик от VII„г„ клас заслужено е награден Лично творчество
с бронзов медал. Той е наша гордост.

Скъпи преподаватели и ученици, нека празникът 3 март ни
сплотява и извисява не само днес, защото ние сме българи,
носители на гордо и национално самочувствие. Във вените ни кипи
кръвта на нашите предци - хайдути и борци - революционери.
Трети март е празник на заслужена национална гордост, защото
българското Освобождение не е подарено, а извоювано. В
днешното ежедневие това не е просто тържествена дата, а ден, на
който споменаваме героите, дали живота си за свободата на
България. Нека всеки наш бъдещ ден бъде изпълнен с гордостта, че
България е най-старата държава в Европа, че сме водени от силата
на победи и страдания. Нека не само на 3 март усещаме и си
спомняме на кого дължим възобновеното си национално
присъствие, което ни връща на политическата и географска карта
на Европа. Нека патриотизмът от славните победи на прадедите ни
се пренесе в нашето съвремие и води младите поколения в
посоката на свободата и новаторството.
3 март е символ на нашата вярност към българските корени!
Честит празник! Нека с гордост се наричаме българи!
Теми на броя: 1 март – обичаят за връзване
на мартеници в СОУ „Георги Бенковски“;
3 март – Ден на Освобождението;
Ден на числото ПИ;
Лично творчество;
Международен ден на писателя;
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Баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и
носи пожелание за здраве и плодородие. 1 март бележи идването
на Баба Марта. Традицията води началото си от древната
езическа история от Балканския полуостров, свързана с всички
земеделски култове към природата. Някои от най-специфичните
черти на първомартенската обредност и особено завързването на
усуканите бяла и червена вълнени нишки, са плод на
многовековна традиция, която е била присъща за тракийски
(палеобалкански) и елински обичаи.

След Трети март 1878 г.
Българите вече имат ключа от
собствения си дом в собствените си
ръце с надеждата, че е сложен краят
на една колкото грандиозна за
Балканите, толкова и справедлива
като етническо основание национална програма. Но инцидентната природа на балканската
политическа
история и нашата
поразителна неспособност да бъдем
равни на собственото ни величие
предрешават
иначе
толкова
щастливата съдба.
Трети март не е начало, а
край
на
една
мъчителна
национално
–
освободителна
традиция у нас и естествен край на
голямата
освободителна
идея.
Изкупителна
реабилитация
на
саможертвеното мъченичество на
априлските
въстаници
и
българските опълченци, триумф на
българската национална идея.
Следва на стр.2

И НЕКА ПОМНИМ!

Символ на възраждащия се живот
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БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ
СЕ СЪХРАНЯВАТ И ДО ДНЕС

Датата Трети март отбелязва
възкресението на един народ,
който близо 500 години е без своя
политически и духовна свобода,
народ, чиято висока самобитна
духовна и материална култура е
подложена на унищожение. 3
март слага край на петвековното
робство. Българската държава е
възстановена в етническите си
граници, начертани още във
фермана от 1870 г., с който е
възстановена
независимата
българска църква. Oпиянението
от Сан Стефано трае само няколко
месеца и на практика 3 март е
само една крачка към 1 юли.
Договорът, ако не територии и
самостоятелност,
дава
на
България идеалът за национално
единство.
Всяка година ученици от СОУ „Георги Бенковски“
– гр. Тетевен, участват в честванията, като поднасят
цветя пред паметника на четиримата руски войници в
двора на църквата „Свях Светих“. Подготвят празнична

Васил Иванов Кунчев!
Този велик българин, чието
име е синоним на свободата, на
пълното
себеотдаване,
на
дълбоката вяра в Идеала.
Този, чиито дела са свещено действие!
Този, чието присъствие носи светлина в
душите на поробените българи!
Този, който поставя Свободата на народа си
преди всичко!
Силният Дух...
Будният ум...
Неизмеримата смелост...
ЛЕВСКИ!
Страдалецът.
Героят.
Обикновеният човек.
Този, който разгаря пламъка на надеждата с
цената на своята жертва.
Този, който по пътя на своето лично
осъзнаване прозира истината, че „Времето е в нас и
ние сме във времето. То нас обръща и ние него
обръщаме.“.
Този, който не предава никого и не проси
милост.
Този, който не казва, че е станала грешка,
когато го съдят. А поема цялата отговорност.
Този, който остава с достойнство и
спокойствие.
И приема края... Така, както може да го
приеме според вярата и величието на духа си... Като
Начало...
Васил Иванов Кунчев
Дякона
Апостола
ЛЕВСКИ!
/ПИГ VI клас, ръководител Петя Филипова/

програма, от песни,
есета и стихотворения. В този незабравим ден отново
звучат правдивите слова на Апостола: „Всичко се състои
в нашите задружни сили”, „Дела трябват, а не думи”,
„Народната работа стои над всичко”, „Трябва да се
жертва всичко, па и себе си”. Припомнят се задъханите
революционни заклинания на Христо Ботйов: „Няма
власт за онази глава, която е готова да се отдели от
плещите си в името на свободата и за благото на цялото
човечество.”, „Но…стига ми тая награда - да каже нявга
народът: умря сиромахът за правда, за правда и за
свобода”…

Учениците от ИКД „Изобразително изкуство“ с
ръководител г-н Филипов представиха изложба във
фоайето на училището на тема „Апостолът на
свободата“.

Eто че настъпи мечтаният
от всеки от нас сезон. Честита
първа пролет! С всяка нейна
стъпка идва мирисът на нов
живот, живот, изпълнен с повече
желания за добротворство! Ние,
хората,
носим в душите си
пролетта, носим надеждата, младостта и красотата. В този
свят на безверие и „сивота” всеки един от нас има нужда
от една „слънчева пролетна” усмивка. През този сезон
ние си спомняме за съхраняваната поколения наред
мартенска традиция, с която баба Марта ни дарява със
своята благословия, която
намира своя израз във всяка
една червено бяла нишка,
създадена с много любов и
всеотдайност. Както се сменят
годишнтие времена, така и
животът ни минава през
различни етапи. Пролетта е
символ на младостта и
представя женското обаяние с неговото най-силно
въздействие на празника на майката и жената - 8 март.
На нас, българите, пролетта носи спомена за славното
минало на България на три
морета – дата, която вечно ще
се помни!
Българските традиции продължават да се
съхраняват и развиват и до
днес. Истински пример за това
е паралелката по бизнес и
предпримачество, която с общи усилия и желание
организира изготвянето,
аранжирането и продажбата
на ръчно изработение от тях мартеници с
благотворителна цел.
В този дух е и
традицията да се връзват
мартеници
за здраве и
благополучие
върху
дръвчетата в училищния
двора. Но не само през този
сезон трябва да се замисляме
за
истинските
житейски
ценности в живота си. Нека през всеки един миг от
нашето съществуване си напомняме за най-същественото
в нашия свят, това, което крепи човешките отношения –
любовта!. Какво се намира в основата на човешкия живот,
ни представя есето на талантливата Диана Кирова от 7 а
клас.
Грета Димитрова 11б клас
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„Ето я моята тайна. Много е проста: истински се
вижда само със сърцето. Същественото е
невидимо за очите."
Духовните ценности не са тайна. Или поне не би
трябвало да са. Въпреки това някои хора мислят по
логиката: „Щом не го виждам, не е там". Но така ли е?
Не! За тези хора важни са парите, колите, къщите и т.н.
Те не оценяват любовта, подкрепата, верността и
приятелството, които получават, пък било то и от
домашната си котка. За тях има само пет сетивни органа
- очи, уши, нос, език и кожа. Забравен е шестият и найважен - сърцето. С него се вижда и усеща по- голямата
част от заобикалящия ни свят. Мнозина са притъпили
дотолкова това сетиво, че за тях светът е скучен и
еднообразен.
В днешно време почти никой не би обърнал
внимание на думите на лисицата. Но Малкият принц
напълно осъзнава и приема, че истински се вижда само
със сърцето. Че същественото е невидимо за очите.
Сегашните лъжливи ценности ни държат тъй далеч от
тая истина. Почти всеки гледа опаковката. Малко са
тези, които се вглеждат по-дълбоко. Но за щастие ние,
децата, сме водени от емоциите си и по някакъв наш си
начин разбираме духовната страна на живота.
По някое време и ние ще станем възрастни. И
тогава ще стане така, че повечето от нас ще започнат да
преследват други, материални ценности. Те вероятно
ще забравят за тази малка книжка на Екзюпери, казваща
ни толкова много. Затова всяко дете е един малък
принц, воден от амбиции за нови знания, дошъл да
научи хората на най-важното. Затова е тук всяко дете. Да
ни научи да се вглеждаме, не да гледаме, да се
вслушваме, не да слушаме. Защото, ако не го правим,
ще сме нещастни. Животът ни ще бъде скучен и
еднообразен...
Остава само надеждата, че няма да стане така.
Че ние, децата, ще променим хората и заедно ще
направим света по-добър.
Диана Бойкова Кирова, 7а клас,
Конкурс за есе върху фрагмент от
„Малкият принц“ на Екзюпери

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

АКТУАЛНОСТИ
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3 МАРТ Е
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА
ПИСАТЕЛЯ
Писателят превръща
своя огън в хартия.
Жан Ростан

Оганизацията
вярва,
че
напредъкът на човечеството към
по-висшите форми на политическа и икономическа организация минава през градивната
критика към правителствата.
Тъй като свобода предполага

От 1986 година на 3 март се
празнува Световният ден на
писателя. Решението е взето на
48 конгрес на Международния
PEN клуб. Той е създаден по
идеята на
британската писателка Катрин Еми Доусън-Скот
в Лондон през 1921 година.
Името на организацията е
акроним, образуван от първите
доброволна сдържаност, членовете на PEN клуб се задължават
да се противопоставят на тези
негативни аспекти на свободната
преса. Примери за това са
невярна публикация, умишлено
фалшифициране, невярно съдържание или нечестни предубедени
тълкувания
в
името
на
политически, лични и групови
цели.
букви на английските думи
Poets - поети, Essayists - есеисти,
Novelists - романисти. Интересното е, че съкращението в
този случай съвпада с думата
pen, което в превод от
английски означава писалка.
Първият председател на
ПЕН - клуба е Джон Голсуърти.
През 1923 г. се е състоял
Първият международен ПЕН клуб конгрес в Лондон, тогава
пен – центрове са били
установени в 11 страни. Днес
подобни центрове работят в
130 страни.
PEN защитава свободата
на
печата
и
е
срещу
произволното използване на
цензура
в
мирно
време.

НА 14 МАРТ
СЕ ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯТ НА
ЧИСЛОТО „П“
Денят на математическата
константа „пи“ за пръв път е
предложен от Лари шоу през
1988 година. Лари е физик в
музея
Експлораториум в Сан
Франциско. На 14 март е и
рожденната дата на Алберт
Айнщайн.
В
СОУ
“Георги
Бенковски“ този ден се отбелязва
всяка година. В училище се
представят
презентации,
изготвят се табла, свързани с
числото
пи.
Включват
се
ученици от V до VII с помощтта
на
техните
учители
по
математика – Цветкова, Цонева,
Иванова.

Интересни факти
за числото Пи
1. Хората изучават числото „П“
през последните 4000 години.
2. През 2002г. японски учен брои
1.24 трилиона цифри на „П“ с
помощта на мощен компютър.
3. Точната стойност на „П“ е
получена
от
китайската
цивилизация. Китайците имат и
предимства в сравнение с
повечето други страни в света:
използвали
са
десетичната
бройна система и символ нула.

С изява на 15 декември
училището ни финализира поредицата от мероприятия, посветени на
100 - годишния юбилей на
Тетевенската гимназия. Чрез нея се
засвидетелства
почитта
към
просветителя, философа, учения
енциклопедист д-р Петър Берон.
Отбелязана беше и паметната дата
от преди 215 години от неговото
рождение и
190 години от
създаването на неговия Рибен
буквар.
Част от събитието бяха
представените изложби от клуб
“Изобразително
изкуство”
с
ръководител г-н Филип Филипов

Знаете ли ...
 В народните представи пролетта идва с пристигането на Баба
Марта. Сутринта рано стопанките
простират пред домовете си
червени
престилки,
пояси,
прежди, черги или пресукани
червени конци: те пазели къщата,
да не влезе в нея злото.
 Мартениците пазят човек от
уроки и болести. Носят се, докато
се види щъркел или лястовица,
докато се чуе гукане на гълъб или
кукувица "ку-ку".

Свалените мартеници се
слагат под камък и след девет
дни гледат какво има под него:
ако има мравки, годината ще е
богата с овце; ако буболечките са
по-едри, ще има повече едър
добитък.

Грета Димитрова от 11 клас и
Диана
Кирова
от
7
клас,
вдъхновени от мислите на д-р
Берон, предложиха на публиката
своите размисли под формата на
есе. Реализирането на тържеството
е резултат от екипната работа на гжа Р. Петрова, г-жа В. Удренова, гжа Н. Цанева, г-жа Ирена
Филипова. Признание заслужава и
ентусиазмът на Йоана от 12 б,
Виктория и Георги от 10 б,
Бранимира от 6 а, Радослав от 9 б и
Анаид от 7 а.
/Виктория, 10б/
УЧЕНИЧЕСКИ
ОЛИМПИАДИ
В СОУ „Георги Бенковски”
всяка година се
провеждат
олимпиади с цел да се предостави
възможност на учениците за
интелектуална и творческа изява,
да се стимулират и мотивират за
разгръщане на своя потенциал.
Общинските
кръгове
на
олимпиадите по хуманитарните и
природноматематическите предмети тази година се проведоха
през месеците декември и януари.
В олимпиадата по Информационни технологии взеха участие с
предварително разработен идеен
проект учениците Мартин Боев и
Теодор Иванов от VIIВ клас и

и изложбата на юбилейни
книги, организирана от
г-жа
Виолета Удренова – библиотекар
на училището.
Велизар Зарков от VIIа клас.
В олимпиадата по Астрономия участваха седем ученици от V
до VII клас. Успешно се класираха
за областен кръг трима ученици.
В олимпиадата по Физика се
изявиха шестнайсет ученици от VII
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клас, а девет ще продължът в
областен кръг.
Петдесет и осем са участниците от V до XII клас в олимпиадата по История и цивилизация.
Класирани за областен кръг са
трима ученици.
Олимпиадата по Български
език и литература беше предизвикателство за
петдесет и един
ученици от V до XII клас. Класирани
за областен кръг са петима
ученици.
„КВИЛИНГ“
ТЕХНИКА
Програмата
за втори срок на
клуб
„Приложно
изкуство
и
екология“ с ръководител Капка
Маринова включва изработване на
комплекти бижута от солено тесто
и полимерна глина. Членовете на
групата усъвършенстват работата
си, като използват „квилинг“
техника. Технологиите и методите,
които се прилагат, привличат нови
членове на групата, повишават
активността на участниците.
ТЕАТРАЛНА
ПОСТАНОВКА
От тази учебна
година се възроди
традицията в училище
да има ученически театър. Пиесата,
която се подготвя, е „Женско
царство“ от Ст. Л. Костов, а
ръководител на трупата е г-жа
Паскова.
В ученическия театър са
включени ученици от VII до X клас.
Репетициите протичат
с голям
интерес от страна на участниците.
Пиесата
ще
бъде
представена през месец април в
чест на патронния празник на
училището.
/Георги А. -10б/
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Вече трета година СОУ “Георги Бенковски“ участва
в проекта „Включващо обучение“, като осигурява
подходяща среда за ученици с констатирани
обучителни трудности и със специални образователни
потребности. Ресурсното подпомагане улеснява
обучението и възпитанието на учениците със
специални потребностиq като го прави по-достъпно,
съобразено с конкретните им нужди. То цели да
развие комуникативни умения - вербална и писмена
комуникация, разбиране на устна реч, обогатяване на
речника; способност за самообслужване - лична
хигиена и адекватно самообслужване; социални
умения - взаимодействие със съученици, учители и
други възрастни, способност за разбиране на
социалните
взаимоотношения,
справяне
и
ориентиране в общността, училищната и домашна
обстановка, спазване на правила; саморегулация способност да работи самостоятелно и да се
самоконтролира, да планира и организира задачи и
дейности; да проявява отговорност - към своята
безопасност, лично здраве, болести и наранявания,
както и да придобие способност за организация на
свободното време.
При проблеми със сензорно-моторната интеграция
са необходими практически занимания, включване в
игри, като:

"Замръзване на място" - с музика, музиката
спира
при
сигнал
на
замръзване

Включват се дейности,
които изискват учениците да
използват и двете страни на
тялото си заедно, като скачане
с топка, разходка по линия с
баланс на двете или едната
ръка.

"Топло и студено“;

"Прави, каквото правя аз“
и "Следвай своя лидер" - имитиране на движения;
При проблемиq свързани с
фината
моторикаq
е
необходимо:

масаж на дланите и
пръстите на ръцете;

с масажьор (търкаляне
между дланите на шишарка,
неподострен, грапав молив

или малки топки );

пръстова
гимнастика
(образуване на различни
фигури с пръстите на двете
ръце);

събиране на дребни
предмети (мозайки, жълъди,
семена и др.);

късане
на
хартия,
лепене;

връзване и отврcзване
на възли;

изрязване с ножица;

прегъване на хартия
(оригами);

нанизване на мъниста;

моделиране с пластrлин;
При проблемиq свързани с когнитивното развитие и
концентрацията на вниманието:
 елиминиране на всички възможни дразнители;
 организиране на работната среда и поднасяне на
информацията на малки "порции";
 строги правила и фиксирана програма;
 поощряване;
 ясни, кратки и прости инструкции;
В търсенето на информация, подбора на материали
и изготвянето на презентациите вземат участие всички
ученици от групата /всеки според възможностите си/.
Нагледността играе важна роля при усвояване на
новия учебен материал не само при учениците със
специални образователни потребности, но и при всички
останали.

Националната програма „С грижа
за всеки ученик“, модул „Осигуряване
на допълнително обучение на
учениците от прогимназиалния етап
за повишаване на нивото на
постиженията им по
общообразователна подготовка“
Продължава участието на СОУ „Георги
Бенковски“ в Националната програма „С грижа за всеки
ученик“. Осигурява се допълнително обучение на
учениците по: Български език и литература – VI клас с
ръководител г-жа Цанева; Математика – VI клас –
ръководител г-жа Иванова; Математика – VII клас –
ръководител г-жа Цветкова; Математика – VIII клас –
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ръководител г-жа Енчева; Човекът и природата – VI клас
– ръководител г-жа Василева; География и икономика –
VII клас – ръководител г-жа Паскова; Български език и
литература – VIII клас – ръководител г-жа Николова;
Физика и астрономия – VIII клас – ръководител г-жа
Чернева; Химия и опазване на околната среда – VIII клас
– ръководител г-жа Василева. Общият брой на
учениците в групите е 58.

На 09.02.2015г. в хотел „Еница“ – гр. Тетевен,
започна участието на учениците от туристическите
паралелки на СОУ „Георги Бенковски“ по ПРОЕКТ
BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ .
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз и има за цел постигане
подобряването на качеството на професионалното
обучение и образование с цел постигане на специфични
компетентности за организацията на практическото
обучение в реална работна среда и в условията на
оперативно партньорство с работодателите партньори.
Участват 18 момичета и момчета от 10 и 11 клас,
разделени в 2 групи по 9 човека. Учениците от всяка
група се обучават по 4 професии – сервитьор-барман,
помощник-готвач, камериер и
администратор.
Платената ученическа практика се реализира за
четвърта учебна година в нашето училище.

Повишаването на качеството на образователновъзпитателния процес в СОУ „Георги Бенковски“
продължава във формираните групи – V, VI, VII клас.
По-малко ученици са застрашени от отпадане поради
затруднения в усвояването на учебното съдържание.
В часовете по занимания по интереси учениците се
включват в подготовката за участие в различни
мероприятия и изяви.
Любими са часовете за
организиран отдих и спорт.
Учениците
спортуват
и
играят,
като
използват
училищната
база.
Чрез
редуване на часовете от
трите модула се дава възможност за творческа изява,
подготовка на учебния материал и активен отдих на
учениците.
ПИГ V – 2 група и VII
клас, с ръководители
Цветелина Христова и
Нора
Русева,
се
включват в честванията на Националния
празник на България –
3 март чрез изработване на мултимедиен продукт – презентация,
изготвяне на програма и представяне на постер пред
училищната общност.
На 19 февруари
тази година се навършиха
142 години от обесването
на Васил Левски. Част от
инициативите на нашето
училище, посветени на
тази годишнина, бе и
кратката програма, включваща есе за Апостола и представяне на някои от
емблематичните му думи. Учениците от ПИГ V клас - 1
група, с ръководител
Петя
Филипова,
поставиха във фоайето
на училището цитатите, които винаги ще
ни
напомнят,
че
трябва да носим в
сърцата си България
като свята и чиста
република.

