Забавна мърфология за учители и ученици
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Закон на Еларт
Който иска да учи, ще учи.
Който не иска да учи, ще ръководи предприятия.
Който не може нито да учи, нито да ръководи, ще
управлява обучението на индустрията, докато не й
види сметката.
Закон на Х.Л.Менкин
Който го може, го прави. Който не може, учи другите.
Първи закон за годишните изпити
Батериите на джобния калкулатор, които са
издържали целия срок, ще угаснат на класното по
математика.
Великият човек е този, който никога не губи детското
у себе си.

Дни, изпълнени с радост, еуфория и въление, разнообразяват сивото,
еднообразно ежедневие. Време, в което повече от всякога вярваме в мечтите си.
Време, в което всичко се променя, изпълва се с нов живот .
Светлината,
коледните
лампички,
бляскавите светлинки по прозорците на
къщите, гирляндите и украсените елхи
допринасят за коледния дух. Хората се
преобразяват под въздействието на щастието пеят коледни песни, вярват в стихове за
ангелите и божественото.
Звънът на камбанките прогонва лошото настроение, дава ритъм на усещанията
и ни завладява. Радваме се на малките неща и ценим любимите си хора. Светлината,
пречупена и отразена от снега, пречупва и нас - прави ни по-добри, благи, смирени,
открити и чистосърдечни... прави ни хора, готови да помагат на нуждаещия се.
Коледа е празникът, който ни омагьосва. Празникът, който отново ни прави
малки деца, вярващи в чудесата и магията на коледните чудеса.
Екипът на вестник „Училищен живот“ пожелава на всички учители и ученици
здраве, щастие, любов и успехи в начинания им през 2015 година.

Менека
"Да се учиш, е все едно да плуваш срещу течението:
щом спреш, отнася те назад."
Втори закон за годишните изпити
На най-тежкия годишен изпит до тебе ще седне за
първи път най-разсейващо-привлекателната
съученичка
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В следващият брой:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 март – обичаят за връзване на мартеници в
СОУ „Георги Бенковски“ ;
3 март – Ден на Освобождението на България от
османско иго;
Ден на числото ПИ;
Лично творчество;
Робота по проекти;
Международен ден на писателя;
Спортът в училище;

Фънче
-

Всяка сутрин звънването на будилника ми
действа като изстрел - оплаква се момче на
приятеля си.

Тема на броя: Магията на коледните празници
Коледни традиции и обичаи.
Коледният дух в СОУ „Георги Бенковски“;
Вълнуващо и забавно;
Училищен калейдоскоп;
Актуалности;
Коледно творчество;

Какво е Коледа? Това е белият сняг, това е детският смях, това е празникът
на добротата и сърцата. Колкото и да е студено по това време на годината, има
един пламък - общият пламък на Вярата, Надеждата и Любовта. Той топли душите
ни и ни прави щастливи.
Духът на Коледа се съхранява и в обичаи и традиции като коледуването,
когато коледарите обикалят от къща на къща и наричат за здраве и плодородие,
както и коледната трапеза , на която се събира цялото семейство.
Нощта на Коледа е вълшебна – най-вече заради детските усмивки,
породени от нетърпеливото очакване на сутринта, когато дечицата ще намерят
своите подаръци под елхата.
Но покрай отрупаната маса и веселбата все повече хора забравят
истинския смисъл на празника - да отбележим раждането на Божия син Исус
Христос, който ни призовава да бъдем по-добри. Дано неговото послание
достигне до повече хора по света.
Диана Кирова VIIа клас

Бъдни вечер e
денят преди Рождество Христово – 24
декември. В някои
райони се нарича Суха
Коледа, Крачун, Малка
Коледа, Детешка Коледа, Мали Божич. Това
е семеен празник, на
който се събира цялото
семейство около трапезата.
Според Библията
тогава започват родилните мъки на Дева
Мария. На този ден
християните се подготвят духовно – чрез
пост, изповед и молитва
да
приемат
Светото Причастие и
така
достойно
да
посрещнат Христовото
Рождество.
(продължава на 2 стр.)
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Бъдни вечер е денят преди Рождество Христово
– 24 декември. В някои райони се нарича Суха Коледа,
Крачун, Малка Коледа, Детешка Коледа, Мали Божич.
Това е семеен празник, на който се събира цялото
семейство около трапезата. Според Библията тогава
започват родилните мъки на Дева Мария. На този ден
християните се подготвят духовно – чрез пост, изповед и
молитва да приемат Светото Причастие и така достойно
да посрещнат Христовото Рождество.
Трапезата на
Бъдни вечер е тържествена и постна.
Обикновено се поднасят варен фасул,
пълнени
чушки,
сарми,
жито,
тиквеник,
ошав,
чесън, пчелен мед, орехи, плодове, обреден хляб и др.
Техният брой по традиция е 7, 9 или 11 (нечетен брой).
Обредната питка е украсена. При разчупване на
обредния хляб, в който е сложена паричка, първото
парче символично се оставя за Богородица и
починалите, после за къщата, а следващите се раздават
на всеки член от семейството според възрастта, както и
на домашните животни. Ако сребърната пара е в
парчето, отделено за Богородица или за къщата,
годината ще е много добра за всички. След приключване
на вечерята трапезата се оставя неприбрана, за
очаквания гост.
Тази нощ по
къщите тръгват и
малките коледари.
Домакините трябва
да
нанижат
кравайчета
на
техните
дрянови
тояжки. В полунощ
тръгват
и
възрастните
коледари, които прогонват злите духове със своите
песни. Коледарите ходят през нощта, тъй като „не бива
слънцето да ги свари по пътищата“. Те изпяват „песента
за къщата“ – величаят благосъстоянието на дома,
голямата челяд, пожелават здраве. Стопаните ги даряват
с коледарски кравай и пари, а също сланина, сирене и
други благини.
Под софрата се слага слама, напомняща за
Витлеeмските ясли, в които е родила Дева Мария.
Най-възрастният представител от рода прикадява
с тамян трапезата и къщата и прочита молитва. В огъня
през цялата нощ трябва да гори дъбово или крушово

дърво, наричано бъдник, което с топлината и светлината
си символизира раждането в света на Христос. По
традиция най-старият мъж в семейството гадае по
бъдника каква ще е следващата година.
Интересно:
•
Листата на бръшляна от трапезата, сложени под
възглавницата, могат да предскажат здравето на този,
който е преспал върху тях. Ако са останали свежи и
зелени до сутринта, човекът ще е здрав през годината.
•
На сутринта се гледа дали въглените са изгорели.
Колкото повече пепел има, толкова по-голямо ще е
плодородието.
Ако
въгленът
е
почернял,
предсказанието не е добро.
•
За изобилието на месеците през годината се
гадае и с лук и сол. След като всички си легнат,
домакинята разрязва глава кромид лук и слага в 12
люспи 2-3 щипки сол. Нарича ги на 12-те месеца и ги
качва на покрива на къщата. На сутринта гледа дали
солта се е стопила, или не. Ако се е стопила, съответният
месец ще е дъждовен и плодороден. Ако солта е
останала и се е втвърдила, месецът ще е сух и
неплодороден.
•
Ако на Бъдни вечер времето е облачно,
пролетните култури ще са добри и пчелите ще носят
повече мед.
•
На Бъдни вечер се разчупват орехите, които са
наречени на всеки още на Игнажден. Ако при счупването
те останат цели, ако са бели и едри, човекът ще е здрав
и ще му върви през годината.
•
Моми, на които им е време да се женят, не месят
хляб, защото се вярва, че ако се омъжат през годината,
ще изнесат плодородието от къщата.
•
Пепелта от бъдника и сламата не се изхвърлят.
•
Който седне на трапезата, не бива да се оглежда
много, защото рано ще му побелеят косите.
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Сутрин, когато
тръгна за училище, вървя по бял
килим. Като слизам по баира надолу, над мен валят
малки, бели, блестящи скъпоценни камъчета –
снежинките, а около мен кръжат сиви птички и когато
кацнат , оставят с крачетата си следи като стрелички.
Небето е порцеланово бяло. Поляната е отрупана с
пухкав бял сняг. По дърветата има китки от скреж. По
улицата скитат
премръзнали
котки, сиви като
сърдитото небе,
бели като снега
и оранжево –
жълти
като
усмихнатото
слънце
през
Филип Филипов
пролетта.
Накъдето
погледнеш, все бяло, бяло и пак бяло. Само там, някъде
в горите, тъмнеят самотните дървета. Комините пушат и
оцветяват част от снега със сиви точици. В къщите е
топло, а навън студът е сковал всичко в ледената си
прегръдка. Ако се забавляваш, играейки в снега, не
обръщаш внимание на мразовитото време. Като
излезеш навън, Снежко прави магия, за да ти
почервенеят нослето и бузките....
Габриела Стоянова VII “а” клас

На какво ухае зимата
Зимата ухае на снежинки
и златисти бабини милинки,
рано сутрин – на игра голяма,
вечер пък - на приказки до мама
На шейна със пеещи звънчета,
на бъбриви весели джуджета
Ала ароматът й най – ярък
е нечакан коледен подарък

Коледа – един от най – хубавите, най –
светлите, най – семейните празници! Това са дни,
изпълнени с радост, еуфория, вълнение.... Време, в
което вярваме по – силно отвсякога в нашите мечти!
Дни, в които сякаш всичко се променя - хората,
природата, дори въздухът, който витае наоколо, става
друг.... Хиляди светлини заблестяват, отвсякъде греят
коледни дръвчета, изпъстрени с чудни гирлянди,
мигащи лампички, които сякаш подканят хубавото
настроение да заеме мястото си, измествайки скучното
ежедневие. Всичко е сияние!!!
Коледа произлиза от древния римски празник
„Деня на раждащото се Слънце“, когато се принасяли
животни в жертва на боговете, устройвали се угощения
и хората си разменяли дарове. Новият живот започва с
раждането на Божия син – спасителя на човечеството,
с изгряването на коледната звезда, там, високо в
небето, осветяваща пътя на хората, показвайки новите
хоризонти, които ни очакват! Всичко е светлина!
Душите ни се „пречистват“, завладяват ни доброта,
съпричастност, помощ ... всичко е милосърдие!
Много
рознообразни
и
Филип Филипов
весели
обичаи
осейват пътя на
Коледата. Това е
времето човек да
отвори сърцето си
за другите. Да
поиска прошка за
грешките, да направи добро , да бъде съпричастен.
Хората стават благи и смирени, готови да помогнат на
нуждаещия се. Коледа е празник на семейството.
Хората са у дома, край огнището, закичат елхата с
красива украса, приготвят трапезата и пеят коледни
песни, символ на доброто и свободния дух. Усмивки
леко се плъзват по лицата, икрящи от неприкрито
вълнение. Коледни лампички светят игриво, красиви
фойерверки обагрят небето. Хора щъкат напред –
назад по магазините, купувайки подаръци. Настъпва
любимото време за децата. Навсякъде се сипят
пожелания. Това е духът на Коледа – празника на
вълшебствата.
Симона Михайлова VII“в“ клас
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Цветна олимпиада
На 21.11.2014 г. в СОУ „Георги Бенковски”:
учениците от 8 до 12 клас взеха участие в „Цветната
олимпиада“, включваща
предметите Математика,
Български
език
и
литература,
Английски
език и Информационни
технологии. Резултатите
излязоха на 25.11.2014г.
От всяка категория бяха
излъчени ученици с найдобро представяне за
областно ниво. На първо
място в Ловешка област
по Български език и
литература се класираха Грета Димитрова и Теодора
Тодорова от 11“б“ клас. СОУ “Г. Бенковски” отборно се
класира на трето място и получи награда - купа за
професионализъм и отлични резулати.
Специални гости на награждаването бяха джаз
певецът Васил Петров, учредител на Сдружение
„България си ти“,
и популярната и талантлива
изпълителка Весела Бонева.

16 Ноември – Световен ден на
толерантността
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патронажа на РИО на МОН - град Ловеч. Призово място
зае Теодора Тодорова от 11“б“ клас при създаването
на брошура по зададена тема.

1 декември – Световен ден за
борба срещу СПИН

К о л е д е н

На 03.12.2014г. учениците от VII“в“ клас под
ръководството на г-жа Гитка Цветкова използваха
своите знания от V клас и допълниха уменията си за
анализ на елементите на триъгълника. В часа се
представиха приложенията на триъгълника в други
геометрични фигури – пирамида и призма, разгледаха

коледна елха. Никола Иванов от 5 ”а” клас изработи
презентация – Електронен календар, койо изброява на
публичния дисплей дните до Коледа.
Ученическа фирма „Мечтатели“ при СОУ „Георги
Бенковски“ организира празничното запалване на

Ученици раздадоха емблеми, апелирайки за
толерантност. Училищния хор и Еница и Силвана
отправиха музикален поздрав, а психологът на
училището предостави част от своето поетично
творчество, с което призова учениците към
толерантност, живот без предразсъдъци и хармония в
многообразието на общуването.

Директорът на СОУ „Георги Бенковски“
поздрави участниците за създаденото празнично
настроение и всички ученици с настъпващите
Коледни и Новогодишни празници.

Училищният
хор
създаде
празнично
настроение с изпълнението на коледни и
новогодишни песни.

светлините на елхата. Павлета, Ани, Анабела и Милена
от 10в клас поздравиха учениците и учителите с
наближаващите Коледни и Новогодишни празници с
думите:

Предизвикателствата на
Информационните технологии
На 13.11.2014г. ученици от СОУ “Георги
Бенковски“ участваха в областно състезание по
Информационни технологии “Климентови дни“ под
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На 8 декември учениците от ПИГ 5 клас в
часовете занимания по интереси украсиха училищната

Учениците от СОУ “Георги Бенковски“ се
присъединиха към призива за борба срещу СПИН, като
раздаваха символа – панделка, във фоайето на
училището. Членовете на ИКД „Изработване и дизайн
на печатни материали “ изработиха листовки на тема
„Какво е СПИН и борбата срещу него“ и представиха
информативно табло във фойаето на училището.
Всеки можеше да получи допълнителна информация
от излъчените презентации.

В час по математика

д у х

елементите на триъгълника – върхове, страни, ъгли,
вътрешна точка. Формулираха определения за
триъгълник и височина на триъгълник. В урока се
използва
мултимедийна
презентация
за
визуализиране на чертежите, плана на урока и
формулираните определения. На урока присъстваха
директорите на училището и
учителите от
методическото
обединение
„Математика,
информатика и информационни технологии“.
Виктория Павлова и
Кристияна Стоянова – 10б клас

Нека коледната звезда огрява Вашия път в
живота!
А всяка снежинка, която идва от небето, да е
една Ваша сбъдната мечта!
Нека коледна светлина и омайни чудеса да
радват Вашите сетива и да Ви обгърнат с
топлина!
И нека духът на святата Коледна нощ влезе в
дома Ви и Ви донесе много Коледни
вълшебства!
Членовете на фирмата от 11в клас изработиха и
раздадоха късметчета с коледни пожелания.

Светлините на елхата заискряха заедно с
бенгалския огън в ръцете на учениците и учителите.
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Основната цел на ИКД „Туристическа
анимация“ с ръководител г-жа Хилда Пешева е да
запознае учениците с една от дейностите в
хотелиерството, която е свързана с организиране на
активна, изпълнена с разнообразни занимания,
развлечения
и
приятни преживявания и почивка
на туристите.
В първите
часове членовете
на
клуба
се
запознават
с
теоретичните особености
на анимацията в
хотелиерството – същност, значение, функции,
историческо развитие, видове хотелиерска анимация.
В бъдеще клубът планира да организира
различни анимационни програми по време на
училищни
мероприятия:
екскурзии,
походи,
състезания и др.

Клубът с ръководители г-жа Румяна Човканска
и г-жа Снежана Василева е основан през м. март
2008 г. като извънкласна дейност. В него членуват
доброволно учители и ученици от V до XII клас .
Целите на клуба са да се извършват дейности
и да се организират благотворителни базари, като
със средствата се подпомагат деца в неравностойно
положение.
Тази година със средствата от коледния базар
ще бъдат подпомогнати децата сираци от СОУ
”Георги Бенковски ”.
На благотворителните тържества се продават
картички и сувенири, изработени от учениците в
часовете по
Домашна техника и икономика,
изобразително изкуство
и извън училище
в
свободното време.
е ИКД с ръководители
г-жа Генчева и г-жа Попова. Учениците от V до XII
клас с желание разучават и изпълняват песни,
свързани с празници и училищни изяви. Коледните и
новогодишни музикални поздрави прозвучаха на 9
декември при запалването на коледните светлини.

По
повод
Световната
седмица
по
предприемачество на 20.11.2014г. от 13.00 часа в
кабинет №4 се проведе открит урок на тема:
„Предприемачеството – същност, характеристики,
приемственост“.
Учениците от СОУ „Георги Бенковски“, профил
„Предприемачество и бизнес“, се включват в
инициативата на Джуниър Ачийвмънт България с
надеждата да вдъхновят младите хора да прегърнат
иновациите, въображението и творческия подход и да
превърнат идеите си в реалност. И да покажат, че
навлизат в света на предприемачеството подготвени и
вдъхновени, решени да отстояват значими социални
каузи, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища
за развитие.
Поканени на срещата са ученици – бивши и
настоящи, учители, предприемачи, бизнеслидери,
работодатели. Може би тази среща ще вдъхнови
появата на следващото поколение предприемачи,
които тук и сега придобиват познания, умения и
социални контакти, необходими за създаването и
поддържането на иновативни, устойчиви предприятия,
които ще имат положителен ефект върхут ехния живот,
семейства и общности.
Грета – XI б клас

Математиката е наука за цифрите, за числата, за
геометричните фигури. Това е наука, която не всеки
от нас обича, но пък ни е много нужна всеки ден.
Тази учебна година г-жа Ирена Цонева е
ръководител на ИКД „Математиката - лесна и
интересна”. Този клуб има за цел да помогне на послабите ученици да се справят с трудностите по този
предмет.

На 11.11.2014 година се проведе поредната интересна и образователна среща между
паралелката по Информационни технологии на 11 “б” клас и професор Игнатов, който демонстрира
своята работа с деца, осигурявайки им опции за по - добро развитие в научната среда. В този час се
обсъждаха необичайни, но с принос за бъдещето на младите хора дейности. Полезните свойства на
планинската вода, лечебният туризъм, научноизследователската дейност на Центъра по медицинска
биофизикиа също бяха сред засегнатите теми. Беше дадена една чудесна възможност за учениците чрез излагане знанията си по английски език да им бъде осигурено участие в Конференция за
планинската вода, която ще бъде проведена през април в гр.Тетевен. Хората, изпъкнали с най-добри
знания, печелят едно от трите места за участие в това събитие.
Грета – XI б клас

На 17.11.2014 в салона на община Тетевен се
проведе мероприятие, на което бяха представени 4
различни презентации на тема „Световен ден в памет
на загиналите по пътищата “. Учениците Теодор и
Тодор от 7в клас, представиха презентация под
ръководството на г-жа Гитка Цветкова. Презентации по
темата
представиха ученици от СОУ „Георги
Бенковски“ село Галата, от НУ „Хаджи Генчо“ и от
Професионална гимназия по строителство „Баньо
Маринов“.

На сбирката се
раздадоха брошури по
темата, изработени от
учениците, членове на
ИКД „Изработване и
дизайн
на
печатни
материали“
Съвместно с РУП
–
град
Тетевен
учениците от СОУ
„Георги Бенковски“
всяка година през
месец ноември се
присъединяват
и
почитат паметта на
хиляди
хора,
загинали без време по пътищата следствие на
пътни транспортни злополуки. Изготвят се
информационни листовки и брошури с призиви.

На 19.11.2014г. в часовете занимание по
интереси ПИГ 6 клас с преподавател И.Филипова
проведе занимание на тема: Религията - извор на
добродетели .
Целта беше да се надградят знанията за
Юдаизма, Християнството, Исляма, получени в V клас,
и да се открият общите за трите религии добродетели,
превърнали се в нравствен кодекс за хората.
Интерес предизвикаха впечатленията
на
шестокласниците от посещението на единствения
музей на религиите у нас – Ески джамия в Стара
Загора.

