
И през новата 2014/2015 учебна година имаме 
възм ожността да тре н ира м е и разви ва м е с п ортн ите 
си умения и в третия допълнителен час по физическо 
възпитание и спорт. В училището са сформирани 25 
групи за провеждане на този час, които се ръководят 
от преподаватели със специалност физическо 
възпитание и спорт -  г-жа С. Иванова, г-н М. Маринов, 
г-н Т. Георгиев, г-н М. Симеонов, г-жа Д. Иванова. 
Спортовете в групите са разпределени по следния 
начин: 20 групи -  Модул Игри, 3 групи -  Модул 
Туризъм, 2 групи модул Туризъм -  спортно 
ориентиране. Часовете се провеждат по утвърден от 
директора график, с който учениците са запознати.

В нашето училище се провеждат тренировки по 
волейбол на клуба на юношите „Teteven Volley", които 
тренировки желаещите от нас имат възможност да 
наблюдават.

В нашия град се проведе републиканско 
състезание по спортно ориентиране за купа „Тетевен" 
Десетте участници от СОУ „Г. Бенковски" се 
представиха достойно и в отделните групи се 
класираха както следва: Мартин Павлов от VI A клас - 
първо място, Борислав Борисов от същия клас -  
четвърто място, Петър Ивайлов от VII^ клас - трето 
място, Ванеса Цачева от VI1В клас - второ място. 
Състезателите от СОУ „Г. Бенковски" отборно 
спечелиха първо място на 11.10.2014 г. Участници в 
туристическото ориентиране, ръководени от 
господин Младен Маринов, ще вземат участие в края 
на месец октомври в състезанията за приключване на 
есенния цикъл.
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В следващия брой;
Коледа по света;
Коледният дух в СОУ „Георги Бенковски"; 
Вълнуващо и забавно;
Училищен калейдоскоп;
Коледно творчество;
Спортни изяви в училище.

Фънче

Уважаеми учители, скъпи ученици,

За да светлее в националната ни памет жаравата от образи на творци и 
крепители на българската вселена, народът ни е създал един прекрасен празник -  1 
ноември -  Ден на народните будители. На този ден тетевенци честват и освобождението 
на града от османско иго. Двоен празник, огласен преди 137 години от звъна на камбаните 
на храма "Всех Светих" след петвековното робство.

Денят на будителите се чества с признателност към книжовниците и просветителите 
на възрожденската епоха, но и към съвременните будители: учители, артисти, писатели, 
художн и ц и , жу р н ал и сти . Да бъде ш „ будител" не е само дума или професия. Това е морална 
човешка отговорност, която истинските хора поемат всеки ден -  пред другите, но най-вече 
пред себе си.

И днес, когато впримчени в материалните си грижи и неволи, вторачени във 
всекидневното си оцеляване, губим онези духовни хоризонти, които ни правят човеци, 
имаме потребността от пробуждане. Необходим ни е лек срещу естествената ни 
склонност към забравяне и самозабравяне, срещу инертното и неосъзнато живеене, срещу 
малодушието и бездушието, които ни карат да се преживяваме като нещастна и 
обречена на вечно оплакване нация. И този лек е в самите нас, в способността ни да 
държим будно съзнанието си за случващото се, в непримиримости ни към всичко, което 
приспива самостоятелното ни и креативно мислене, в готовността ни да отстояваме 
позициите си, да поемаме рискове, да бъдем съзидателни.

В днешния свят, в който се давим в информация и в който проблемът не е 
недостъпността, а прекалената публичност и осветеност, е сто пъти по-трудно и сто пъти по- 
важно да запазим окото, ухото, мисълта си будни в един вечно буден свят. Важно е да 
запазим способността си да се удивляваме и онази любов към питането, която е в 
основата на всяко познание и самопознание, на всяко търсене и съграждане на смисли.

Поклон пред всички будители на миналите епохи и съвременна България!
Честит празник на всички!

Директор на СОУ „Георги Бенковски“ - Маринела Маркова

Здравей,

скъпи читателю!

Тема на броя: Ден на духовността - стр. 2
Празник на Тетевен -  стр. 3
Нашите проучвания, мнения за Джон Атанасов,
за Хелуин -  стр. 6,7
Училищен калейдоскоп -  стр. 4,5
Спортни изяви -  стр. 8

Ден на на
родните будители -  
общобългарски праз
ник! Ознаменува де
лото на българските 
просветители, кни- 
жовници, революцио
нера светите будите
ли на възраждащия се 
национален дух, стре- 
межа към образование 
и книжовност.

Духовното про
свещение на българ- 
ския народ дава
тласък на национално- 
освободително движе
ние по българските 
земи, довежда бъл- 
гарския дух до ре- 
шимостта да поведе 
борба за държавен 
суверенитет. 
(продължава на 2 стр.)

След изпълненото с незабравими спомени лято ние отново сме заедно. Очаква ни динамична и 
творческа година, през която ще обменяме идеи и опит, ще продължаваме да учим и да се забавляваме, 
да се развиваме като личности -  динамични, креативни. Предлагаме ви първото за тази учебна година 
издание на училищния вестник. Той вече е с ново име - "Училищен живот". Чрез него ще се опитаме да 
проследим интересните моменти от живота в СОУ "Г. Бенковски". Главните герои в този вестник отново ще 
сме ние - учениците, които за пореден път ще докажем, че сме амбициозни, отговорни, целеустремени 
млади хора, жадни за знания и приключения. Какво ви предлагаме в настоящия брой? - Паметни
слова за бележити дати, информация за училищни дейности, забавни рубрики.

Нека си пожелаем успешна и спорна година!

Приятни и полезни минути с вестник „Училищен живот”!

mailto:gbenkovsk%d0%a1%d1%93@teteven.net
http://sougb.com/


Ден на народните будители - общобългарски 
празник! Ознаменува делото на българските
просветители, книжовници, революционеру светите 
будители на възраждащия се национален дух, 
стремежа към образование и книжовност.

Духовното просвещение на българския народ дава 
тласък на национално-освободителното движение по 
българските земи, довежда българския дух до 
решимостта да поведе борба за държавен суверенитет.

Денят на народните будители се чества за първи 
път в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. Стоян 
Омарчевски, министър на народното просвещение в 
правителството на Стамболийски, внася предложение 
в Министерския съвет за определянето на 1 ноември 
за Ден на българските народни будители. На 28 юли 
1922 г. Министерството на народното просвещение 
излиза с окръжно № 17743, според което 1 ноември е 
определен за „празник на българските будители, ден 
за отдаване на почит към паметта на големите българи, 
далечни и близки строители на съвременна България". 
С указ на цар Борис III от 1923 г. празникът е обявен за 
общонационален.

Всепризнат патрон на българското 
будителство е Свети Йоан Рилски, почитан като 
небесен покровител на българския народ и държава.

Почитани са и много други будители, които 
народът канонизира като светци в своята историческа 
памет: Свети Иван Рилски, Константин Костенечки, 
Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, Владислав 
Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър 
Богдан, Паисий Хилендарски, Матей Граматик, поп 
Пейо, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван 
Селимински, Димитър и Константин Миладинови, 
Георги Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо 
Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен 
Каравелов, Добри Чинтулов, Никола Бацаров, Иван 
Вазов, Григор Пърличев, Александър Екзарх, Никола 
Бобев, Стефан Антонов, Иван Богоров, Нешо Бончев, 
Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов и много 
други.

В СОУ "Георги Бенковски" денят се отбелязва с 
представяне на изложба, подготвена от клуб 
„Изобразително изкуство"; изложба на книги, посветени 
на миналото и настоящето на Тетевен; програма, с 
участие на ученици от училището под ръководството на 
г-жа Ирена Филипова и г-жа Виолета Удренова. В 
тържествено заседание на общински съвет Тетевен ще 
бъдат връчени плакети на г-жа Росица Паскова и г-жа 
Тамара Милчева за приноса им в развитието на 
просветното дело в Тетевен. През месец ноември ще 
бъдат отбелязани и 190 години от издаването на „Рибен 
буквар" от д-р Петър Берон.

Днес, в наве- 
черието на Деня на 
народните будители, с 
признателност 
изричаме:
Поклон пред делото 

на книжовниците, 
борците за 

национално 
освобождение, 

съхранили през вековете духовните ценности на 
нацията.

Поклон и пред Вас съвременни учители от 
СОУ "Георги Бенковски", които с гордост можем 
да наречем съвременни народни будители! 
Благодарим Ви за знанията, които ни давате, за 
грижите, с които ни обграждате, за Вашите 
отзивчивост, търпение и всеотдайност! Честит 
празник!

Виктория Павлова, Кристияна Стоянова
10б клас

Хелоуин е празник, който се чества в нощта на 31 октомври срещу 1 
ноември. На този ден е прието да се носят плашещи костюми и тиквени 
фенери. В тази нощ се плашат сенките на починалите, които излизат на 
земята и търсят живи хора, в които да се вселят.

Вечерта на Хелоуин се обикалят съседите. Те трябва да раздават 
бонбо ни и дребни сладки, за да не искат да станат „жертва" на нечия шега. 
Традицията се свързва с поверието, че ако почерпиш „страшния" гостенин, 
той ще те остави на мира. Популярната фраза, с която децата чукат на 
вратата, е „Лакомство или номер".

Вещиците присъстват задължително на Хелоуин със своите 
остро върхи конусовидни шапки, просторни наметала и метли. Смята се, че 
вещиците могат да се движат безпрепятствено навсякъде, тъй като тази нощ 
е изцяло във властта на тъмните сили.

Скелетите са един от символите на Хелоуин. Според поверието по 
време на Хелоуин дяволът обикаля около къщите, тракайки с кости от 
пръсти на мъртъвци. Ето защо един от костюмите, които може да изберете 
за вечерта, е този на скелет.

Клуб „Изработка и дизайн на печатни материали" проведе анкета 
за празника Хелоуин. По-голямата част от анкетираните ученици твърдят, 
че празнуват Хелоуин и предпочитат да организират купон на различни 
теми : „Ледена епоха", „Да се веселим заедно", маскирани като скелет, 
вещица, вампир и др. По-голяма част биха се маскирали и излезли по 
улицата с костюм. На въпроса „Лакомство или номер" при отговор номер 
биха замервали къщата на домакин с яйца и домати. Голяма част са 
правили тиквени фенери, а тези, които не са, с удоволствие биха 
направили. Всички са за парти по случай празника, органазиран от 
училището и смятат, че в България трябва да се празнува Хелоуин. А при 
задаването на въпроса „Лакомство или номер" предпочитат лакомство.

Марина Милева, Рая Ничева
б10 клас

Тикееншт фенер се 

нарта Светещият 

Джок. Наречен е на 

ирландски пш нщ а, 
който успял три пъти да 

надхитри дяеот. След 

послед ната им у говорка 

да живее спокоен живот 

още десет години Джак 

внезапно починал. Тъй 

като бил грешник не 

можел да отиде в Рая, а 

заради сделката си с 

дяволп не можел да 

отиде и в  Ада. На прага, 
дяволът щ  дал въглен от 

Ада, който Джак 

поставил в издълбана 

тиква, след това 

тръгнал да скита по 

света в очакване на 

Страшния Съд.
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СОУ „Георги Бенковски" - привлекателно 
място за учениците

Необходимостта да се предложат занимания 
за свободното време на учениците и да бъде СОУ 
„Георги Бенковски" привлекателно място за тях и 
през тази учебна година доведе до сформиране на 
групи за извънкласна дейност, финансирани от 
училището. Участвайки в ИКД, учениците получат 
възможност да реализират своите заложби, да 
удовлетворяват своите интереси. Стимулира се 
мотивацията им за творческа изява, което повишава и 
ефективността на образователния процес. За всяка 
дейност са разработени програми, които отразяват 
целите, задачите, съдържанието и организацията им 
на работа. Развитието на познавателния интерес на 
учениците и формирането на важни ключови 
компетенции, необходими за успешната им 
реализация в живота, в нашето училище се 
осъществява в следните групи за извънкласна 
дейност: Клуб „Атлас" с ръководител г-жа Р. Паскова, 
ИКД „Изработване и дизайн на печатни материали" с 
ръководител г-жа В. Йошева, ИКД „Поддържане на 
училищния сайт" с ръководител г-н Л. Саулски, ИКД 
„Математиката -  лесна и интересна" с ръководител г- 
жа И. Цонева, ИКД „Училищен хор" с ръководител г- 
жа П. Попова, ИКД „Битов хор" с ръководител г-жа 
Б.Генчева, Клуб „Изобразително изкуство" с 
ръководител г-н Ф.Филипов, ИКД „Екология и 
приложно изкуство" с ръководител г-жа К. Маринова, 
Ученическа компания -  Работа в учебно предприятие 
с ръководител г-жа Л. Начева, ИКД „Туристическа 
анимация" с ръководител г-жа Х.Пешева, ИКД „Млад 
огнеборец" с ръководител г-жа С.Иванова. 
Възможности за изява предлага и Клуб „Благородно 
сърце" с ръководители г-жа С. Василева и г-жа Р. 
Човканска.

В настоящия брой на училищния вестник ще 
ви представим работата на част от групите за 
извънкласна дейност

През 2014/2015 учебна 
година клуб „Изобрази
телно изкуство" с
ръководител г-н Филипов 
продължава активната си 
дейност, като отново твори 
пейзажи, натюрморти,
портрети. Първата тема за 
рисунки на по-малките 
ученици е есенен пейзаж, а 
по-големите ученици
рисуват картини, свързани с

живота през техните очи.
Клубът подготви изложба по случай Деня на 

народните будители, експонирана във фоайето на 
втория етаж в училище.

Клуб 

изкуства и
ръководител

„Приложни 
екология" с

г-жа К.
Маринова съществува вече 
трета година. Сборната група 
от V -  VII клас се обновява 
всяка година с членове от 
новодошлите ученици в V клас.

Дейностите в клуба популяризират и развиват 
различни приложни техники като „квилинг" и „батик", 
които се прилагат в изработването на различни 
предмети. Резултатите от работата си клубът представя 
на Коледния и Великденския базар, участие в училищни 
изложби, ART -  работилница в Ден на отворените врати 
по време на патронния празник на училището.

И тази учебна година в училище има ИКД по 
география и икономика -  клуб „Атлас"- с
ръководител г-жа Росица Паскова . В него всяка година 
се включват все повече и повече ученици. Дейността 
на клуба е насочена към формиране на географска 
култура у учениците, към изграждане на екологични 
навици, умения за самостоятелна работа и адекватен 
географски анализ на съвременните процеси и явления 
в света. Целта на клуба е активна и целенасочена 
дейност за добро представяне при външното 
оценяване за утвърждаване на добрия имидж на 
училището. В края на всяка година учениците от клуба 
представят открит урок и показват наученото в 
часовете по извънкласна дейност.

Активното участие в общественият живот 
помага на младите хора да развият личностни качества 
и съзнателно да се впишат в общността, към която 
принадлежат.

Издаването на училищния вестник дава 
възможност за придобиване на нови знания и умения, 
за надграждане на наученото в училище. Участниците 
в редакционната колегия се научават да работят в 
екип: да бъдат адаптивни, комуникативни, да
споделят общи мисли и идеи, да установяват и 
поддържат междуличностни отношения, да 
координират действията си, да вземат решения, да 
наблюдават изпълнението на екипната задача. 
Тематичните броеве, които ще се подготвят и издадат, 
ги правят по - уверени в собствените им възможности,

като бъдат полезни 
и на другите. 
Стажът на
учениците във 

вестник 
„Училищен 

живот", статиите, 
написани заедно с 
ръководителя на
клуб „Изработка 
на дизайн на 

печатни материали" -  Валентина Йошева и 
редактора на изданията -  пом.- директора Марияна 
Маркова, посещенията на различни обекти, 
придружени с интервюта и репортажи, открива за тях 
един нов свят, който за мнозина може да стане 
професия. Изпълнението на програмата на клуба 
дава на младите хора знания, умения и опит в 
подготовката и издаването на училищния вестник, 
брошури, листовки и бюлетини, които ще предадат на 
своите съученици в по-късен период.

В ИКД „Поддържане на училищния сайт" с 
ръководител г-н Л. Саулски се отразяват всички

училищни изяви и постижения на възпитаниците на 
СОУ „Георги Бенковски". В сайта може да се намери 
информация за приема след VII и VIII клас, в 
рубриката „За ученика " са критериите, по които се 
отпускат месечни стипендии, училищен правилник, 
учебни планове, всички важни графици. В раздел 
галерия могат да се видят снимки, отразяващи 
живота в училището.

Иммпмпшм I На 27.09.2014 
година се проведе 

инициативата „Чети с мен" под патронажа на 
Министерството на културата. Ученици от СОУ „Георги 
Бенковски" взеха участие в масовото четене, което се 
проведе в библиотеката към Читалище „Съгласие 
1869 г.". Всеки един от участвалите прочете откъс от 
свое любимо произведение.

Целта на тази 
инициатива беше 
хората отново да се 
върнат към книгата и 
да я заобичат.

Националната 
благотворителната 

кампания с надслов „Да върнем вярата в доброто",
организирана от Съюза на работодателите в системата 
на народната просвета в България, има за цел да 
помогне на бедстващите райони на страната. В 
инициативния комитет на нашето училище участваха: г- 
жа Росица Паскова, председател на синдикалната 
организация; г-жа Тамара Милчева, главен учител; г-н 
Стефан Христов, представител на родителската 
общност; г-жа Капка Маринова, учител в 
прогимназиален етап; г-жа Румяна Човканска, учител в 
гимназиален етап; Михаил Иванов, ученик в 12 клас; 
Грета Пламенова, ученичка в 11 клас. В периода 15.09 -  
19.09.2014 г. всеки имаше възможността да направи 
парично дарение. На 19.09.2014 Инициативният 
комитет за организиране на дарителската кампания в 
подкрепа на наводнените райони се събра, преброи и 
установи размера на събраните средства в подкрепа на 
пострадалите - 825,06 лв.

Георги Ангелов, Георги Петков, Виктория Павлова и 
Кристияна Стоянова -  10б клас
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Джон Атанасов -  
Създателят на бъдещето

Ако си зададем  въпросите 

„Как преди 15 години сме си 

уреж дали срещ и с приятели, без да 

имаме м обилни телефони"? „Как съм 

могъл да същ ествувам  без интернет"? 

О тговорът е: „Човек се справя на 

базата на собствения си интелект в 

рамките на цялостното развитие на 

човечеството , съобразно ситуацията, 

в която е поставен. В нашето 

съврем ие едва ли има нещо, което 

доказва човеш кия напредък толкова 

подчертано, както развитието на 

техническата сфера. М одерните 

технологии ще продълж ат да се 

развиват с още по-бързи тем пове и 

ще навлизат все повече във всички 

равнищ а на бита ни.

Този материал е посветен на 

един от най-значим ите и признати 

български учени. Той е направил 

откритие, без което днес светът едва 

ли щеше да бъде същ ият. Името му е 

Джон Винсънт А танасов -  създателят 

на първия компю тър. Джон Атанасов - 

ам ерикански физик, електроинж инер 

с български произход. Роден е на 4 

октом ври 1903 г. близо до Хам илтън, 

Ню Йорк. Н еговият баща Иван 

Атанасов е български ем игрант, роден 

в село Бояджик, Ям болско, загива в 

разгара на Априлското въстание. За 

първи път на 9-годиш на възраст 

поправя лош о свързана електрическа 

крушка. През 1889 г., на 13-годиш на 

възраст Дж он Атанасов заедно с чичо 

си ем игрира в Ам ерика. Там  завърш ва 

училищ е. По време на Втората 

световна война през септем ври 1942 

г. той постъпва в М орската

артилерийска лаборатория във 

Ваш ингтон и е натоварен със задачата 

да създаде ком пю тър за 

ам ериканския флот.

На 4 октом ври се навърш иха 

111 години от деня, в който се е 

родил създателят на компю търа. 

Годиш нината се отбеляза с поредица 

прояви, организирани от град Ямбол 

и Общ ина Тундж а - лекоатлетически 

крос в Градския парк в Ямбол, 

състезание по информ ационни 

технологии, поднасяне цветя пред 

паметника на Дж он Атанасов.

В СО У „Георги Бенковски" 

отбелязахм е тази годиш нина с

подготовка на м ултим едийни

презентации и дискусии по темата 

„И нф орм ационните технологии и

Джон А танасов" в часовете на

профилираните паралелки

„И нф орм ационни технологии" и

„Предприем ачество и бизнес".

Иванела Ивановска - 9 клас

Маргарита Маринова -  10 клас

Двоен празник за 
Тетевен

Тетевенският край е населен от най- 

древни времена, а първите предм етни 

доказателства за това д атират от II — IV век. За 

първи път името на града се спом енава в открит 

писмен материал от 1421 година. През XVI — XVII 

век Тетевен е в разцвета си, ж ителите се 

увеличават, а търговията процъфтява. В града се 

развиват 27 вида занаяти, а тетевенските 

търговци кръстосват Европа и Азия. Градът става 

известен като „Алтън Тетевен" .

През м есец м арт 1801 г. Тетевен е 

нападнат от кърджалии и почти напълно 

опустош ен и изпепелен. От 3000 къщи в града 

остават сам о четири. На 1 ноем ври 1877 г. 

Тетевен е освободен от руския отряд, влязъл в 

града под ком андването на полковник Орлов и 

спечелил реш ителния бой с турския аскер.

На 1 ноември Тетевен празнува двоен 
празник - Деня на народните будители и деня, в 

който преди 137 години градът е освободен от 

осм анска власт. Д енят започва със света литургия 

в църквата "Всех светих" и панахида в църковния 

двор пред паметника на загиналите преди 137 

години руски войни за освобож дението на града 

от турско робство.

Честит празник, Тетевен!

Честит празник, тетевенци!

Програма за 
първи ноември - Ден на 

Тетевен

10 ,0 0  часа-Празнична служба и панихида в памет на загиналите за 
освобождението руски войни по случай 137 години от Освобождението 
на Тетевен от османско иго-Храм „Св. Всех Святих”

11,00 часа -Тържествено издигане знамето на Тетевен
•Приветствие на Кмета до гостите и граж рството на Тетеве 
•Слово за празника от Исторически музеи -  Тетевен 
-Празнична програма на ФФ „Алтън Тетевен”

12,00 часа -Тържествено заседание на Общински Смет -  Тетевен

13.00 часа -Откриване изложба на Маргарит Цанев-Художествена 
галермя при НЧ“С ъ г ш е ” - Тетевен

17.00 часа -Празничен концерт и заря

Виктория Павлова и 

Кристияна Стоянова -  10б клас


