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 16 Март 2015 г. - Общински турнир по лека атлетика 

в СОУ „Георги Бенковски”. В състезанието на  100 и 400 
метра бягане, щафета, скок дължина, тласкане на гюле 
участваха  две групи момичета от Тетевен и Градежница. 
 18 Март 2015 г. - В общинския турнир по футбол се 

включиха участници от различни възрастови групи 8-10 
клас и 11-12 клас. Състезателите от СОУ „Георги Бенковски“ 
заеха първите места.  
 19 Март 2015 г. - На  областния турнир по тенис  

представителите на нашето училище заеха второ място. 
 20 Март 2015 г. - Областен турнир по волейбол 

първо място за отбора на момчетата 
 

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 
СЕЗОН 2014/2015  

ОТБОРИ ОТ СОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, КЛАСИРАНИ ЗА 
ЗОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ  

  

 Състезатели, допринесли за доброто представяне  на отборите от 
СОУ „Георги Бенковски“: Куман Куманов и Ангел Неев – Хб клас, 
Радостин Йончев – Хв клас, Илиян Иванов, Виктор Стефанов и Христо 
Георгиев  – ХIб клас,  Мартин Маринов - ХIIб клас, Захари Захариев, 
Владо Иванов и Силвана Иванова – IXб клас, Галя Манева, Латина 
Георгиева и Десислава Атанасова – Ха клас и Моника Цветанова – IXа клас. 
Зоналните първенства ще се проведат между 20 – 30 април 2015г. в различни градове от региона.  

 
ПОЖЕЛАВАМЕ  УСПЕХ НА НАШИТЕ СЪУЧЕНИЦИ  
В БОРБАТА ИМ  ЗА КЛАСИРАНЕ 
НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ФИНАЛИ! 

          
                                                                                              

 
 

 

 

 

 

Езикът е белег на националната ни идентичност, нашата 

история и памет. Затова дълг на всички нас, потомци на светите 

братя Кирил и Методий, е да ценим техния културен подвиг, да се 

гордеем с него и това отношение да предадем  и на децата си. 
 Българският език е древен, изразителен и богат. Затова днес 

трябва да го браним от нашествието на чуждиците и чрез четенето 

на българска литературна класика да обогатяваме собствения си 

речников запас на роден език. Да, трябва да се знаят и говорят 

чужди езици - времето и технологиите го изискват, но важно е като 

българи да познаваме, да пазим от посегателства и да обичаме своя 

български език! 

Дочка Михайлова,  
преподавател  
по български език 
и литература 

 

   

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 2015 ГОДИНА 
 ПРОГРАМА 

22 април 2015  г. 
17.30 ч. – Тематично  събитие  по  английски  език „Европейски  

столици на културата”–VIIIб клас- профил  
„Природоматематически” с интензивно изучаване на  английски  език  с  преподавател  Лора  Йорданова – 
кабинет  №10; 

23 април  2015  г. 
14.00 ч. - Открит урок по информационни  технологии на  тема  „Представяне на информация пред  

публика  с  презентация” – учениците  от  VII а клас  с  преподавател  Валентина  Йошева -  кабинет  №1;  
24 април  2015 г.  
07.00 ч. – Начало на похода „По пътя на Бенковски” с маршрут – гр. Тетевен - с.  Дивчовото – м. Боатин – 

м. Костина;   
09.30 ч. – Откриване на патронния празник в СОУ „Георги Бенковски”; поднасяне на цветя на  паметника 

на  Георги  Бенковски; шествие  до площад  „Сава  Младенов”; 
10.00 ч. – Празнична  програма  на  площад  „Сава  Младенов”: 

 - Старт  на   колопохода  до  м.  Костина; 
 - Изпълнения  на  мажоретния  състав  и  училищния  хор; 
 - Връчване  на  плакети  и  грамоти  на  изявени  учители  и  ученици; 
 - Флашмоб „За Отечеството не си направил достатъчно, ако не си направил всичко!” 

 Георги Бенковски; 
11.30 ч.  – Посещение на лобното място на Г.  Бенковски в м. Костина – беседа,  поднасяне  на  цветя.   
11.30 ч.  – Демонстрационни  спортни  състезания  по  футбол  и   волейбол – СК  „Олимп”. 

 

 

Спортни изяви  

Лека атлетика Волейбол Тенис на маса 
1. Момчета – V-VII  1.Момчета – V-VII  1.Момичета – V-VII  
2. Девойки – VIII – X  2.Юноши -  XI– XII  2. Момчета - V-VII   
3. Юноши -  VIII – X.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Преди 172  години на 

историческия небосклон изгрява 

звезда – кристално чиста и с 

несъкрушима воля. 
Изгрява над Копривщица, в 

„Бяло камъне“. За да остане по-късно 

в историята като верен ориентир и 

нравствена величина  за поколенията, 

които днес се прекланят и спомнят...  
За да залезе в местността 

Костина, Тетевенския Балкан. 
                                         Следва на стр.2 
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Тема на броя: Ценим ли родния език? 
Патронен празник 

Знаете ли, че? 

Лично творчество  

Училищен калейдоскоп 

Спортът в училище 
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Ценим ли родния си език? 
Какво ни дава българският език?! 
Езикът е нашето минало, настояще и бъдеще! 
Езикът е нашата сила и мощ, нашите отворени двери 

към света! 
Братята Кирил и Методий ни въоръжиха със силата на 

духовността, знанието и мъдростта. Дариха ни писменото 
слово, за да покажем на себе си и на света, че 
българският народ също може да слави Бог и да твори на 
говоримия си език. Българският народ чрез заветните 
писмена сътвори своя Златен век, устреми се към светла 
бъдещност, воюва и брани, побеждава духовно през 
вековете.  

Българското слово създаде и помни своите народни 
будители, тачи и възкресява своите творци и учители! 
Никога в променливата си историческа съдба народът ни 
не загърби своето А, Б, В. Достойно изживя и преживява и 
днес мъчителните си времена на застой. Гради вековни 
традиции, прогресивни идеи и големи имена на писатели, 
борци, мъдреци... 

Ценим ли родния си език – това чудо, дарено ни от 
предците? 

На този въпрос всеки трябва да даде отговор пред себе 
си като българин... Доколко познава езиковото ни 
минало, историята ни. Доколко владее езиковите норми и 
ги прилага в общуването си. Доколко е готов да брани 
бългасрските езикови и духовни традиции, да ги множи 
чрез познания и предава на идните поколения. Колко 
български книги е прочел и с колко от тях е обогатил 
библиотеката си?  

Да помним!  
Още с първите си стъпки българското писмено слово 

става литературно! 
То решава основни въпроси на човешкия живот и 

човешкия светоглед.  
Прави литературата ни зряла, философски дълбока и 

духовно извисена. 
Чрез родната  писменост „Старобългарската култура 

ляга в основата на културата на другите православни 
славяни и на някои неславянски страни. И в това е 
нейното огромно общославянско и общоевропейско 
значение” ( Акад. Лихачов). 

В днешните трудни времена на колебания и 
несигурност трябва да издигнем родния си език в кумир, 
защото той е символ на вярата ни, на надеждата ни за 
свобода и демокрация, на добродетел, която ще ни 
извисява и ще ни помага! 

Млади хора, ако нямате свой кумир, създайте си го и 
нека такъв за вас да бъде българският език! За да 
успявате в живота, за да градите, за да има с какво да се 
гордеете! За да пребъдем! 

Йонка Николова –  
преподавател по български език и литература 

  

  
 

Продължава от стр. 1 

Годишнината от смъртта  на 
копривщенския син Гаврил Груев 
Хлътев (Георги Бенковски) идва, за да  
ни  припомни за истинските 
измерения на човешкия живот и 
тяхната непреходност, да ни напомни 

ГОЛЯМАТА истина, че „за Отечеството не си направил 
достатъчно, ако не си  направил всичко“. 

Роден да развява знамена,  роден да хвърля мост 
между  игото и свободата, днес Бенковски ни е нужен 
повече от всякога – да ни пробуди  и обедини. 

Невъзможен за руслото на еволюционния еснаф, 
той обикаля империята, налагайки без изключение 
нетрадиционния си образ и поведение. Богата 
личност, на която  не липсва  нищо земно – човешко: 
като гавазин на персийския консул толкова се  гизди, 
че засенчва чорбаджията си; като търговец смята, че  
разковничето на успеха е да умееш да послъгваш 
(поне така  e изповядвал пред самия Захари Стоянов); 
общува на  седем езика, с което конкурира 
утвърдените драгомани на времето, печели и харчи 
безразборно, обича живота! През Старозагорското 
въстание е в групата авантюристи, възнамеряваща да 
запали Цариград и да убие султана. Дори тогавашната 
смяна на името от Хлътев на Бенковски е колкото по 
поверителни причини, дваж повече по престижни... 

Едва в подготовката и провеждането на 
Априлското въстание проличава божествената 
лидерска искра, която ще гори до залпа на моста край 
Рибарица. Без Бенковски България нямаше да има 
нито Оборище, нито Април 1876 година. 
Благовъзпитаният и образован Волов – къде волю-
неволю, къде по вътрешно убеждение – отстъпва 
главната апостолска роля на помощника си. Знаейки, 
че като ловци на души именно апостолите са 
изпратени навън, за да „размирят света“. И за тази 
длъжност трябва да си благословен извън читалнята. 

ДНЕС СМЕ В ЕВРОПА – пътят към нея е минал 
през Копривщица... Европа със знамето на едно 
безкрайно синьо небе с много звезди... 

Някъде там е и звездата на Бенковски. Бенковски 
от „Бяло камъне“ в Копривщица. 

 МОЛЯ ТЕ, НАРОДЕ, простри ръцете си над твоите 
деца и помогни да я има България – без войни, без 
глад, без злоба. 

С много любов, надежда и вяра... 
И ЧЕСТНИ ПОЛИТИЦИ... 

Дафина Николова – пом.-директор 
 и преподавател по история и цивилизация 

 
 

 
 

Живот легенда 
Исус Христос заповядал на своите 

ученици да отидат и да разкажат на 
всички хора  това, на което ги 
научил. През 9 век те стигнали  до 
земите на славяните и започнали да 
проповядват,  да говорят на хората 
на гръцки и латински: „Σтηv άρχή 

δημίοuργησε…“ За тях езиците били непознати. Тогава 
учениците опитали да напишат същите думи: „V 
natchalo Bog satvorili nebeto I zemiata…“ Установили, че 
на славяните трябва да се говори на славянски, да им 
се дадат книги на техния език. Кой можел да свърши  
тази работа? Някой, който знаел гръцки, славянски и 
латински; който можел да превежда; който умее да 
говори с хората и да ги учи. За тази трудна работа били 
избрани  двамата братя Св. св. Кирил и Методий. Те 
знаели много езици, били много образовани.  

      Задачите пред двамата братя били: да измислят 
нови букви, да преведат Библията, да я препишат  и то 
няколко пъти. Трудни задачи! Сам човек не може да се 
справи. И двама души не биха могли. Затова братята 
отишли в манастир и там молели Бог да им помогне. И 
той им помогнал. Св. св. Кирил и Методий създали 
славянските букви, превели Библията, преписали 
книги. Подготвили свои ученици да четат, пишат и 
превеждат. Когато били  готови, св. Кирил и Методий и 
учениците им отишли при славяните, за да им занесат 
книгите и да ги учат. Светите Братя им заговорили: „В 
началото Бог сътвори небето и земята. Всеки, който 
прави зло, мрази светлината и не отива към 
светлината. Голи са без книги всички народи…“. И така 
славяните можели да разбират какво пише в Библията, 
какво им говорят в църквата, да пишат и четат на 
родния език. 

     Още едно изпитание. Триезичниците смятали, че 
има само три свещенни езика – еврейски, гръцки и 
латински. Наредили  книгите, преведени от Св. св. 
Кирил и Методий, да бъдат  унищожени. Св. Кирил 
отговорил: „Няма свещени езици. Бог е дал на хората 
различни езици и те имат право да четат и пишат на 
своя език“. Триезичниците  преследвали  Светите Братя  
и техните ученици. Учениците им дошли в България, 
където ги посрещнали с радост. От България 
славянските букви  и книги се разпространили сред 
другите славяни. 

     Как да благодарим на нашите първоучители? 
     Както почитаме своите учители – с уважение, 

цветя, помнене, така и Светите Братя ги помним, 

честваме, поднасяме им цветя и венци на 

празниците. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Спасявайки делото на Св. св. Кирил и Методий, 

България е заслужила признателността и уважението не 
само на славянските народи, но и на света. И това ще 
бъде така, докато човечеството влага истинско 
съдържание в думите напредък, култура и човечност...”  

проф. Роже Бернар 
Ден на Светите братя Кирил и Методий - този най – 

светъл български празник, дошъл от далечната 1863 г. 
Началото му е първообразът на българската писменост, 
глаголицата, преминала през различни реформи, за да 
достигне до нас като кирилица, която и днес присъства в 
български, руски, украински, македонски, сръбски и 
други езици. Народ без писменост  е изгубен народ и не 
е достоен да бъде една общност. Затова не бива да 
приемаме нашата писменост  като даденост, а да си 
даваме сметка всеки нов ден за истинска ѝ стойност, за 
това, че без нея ние пътуваме с билет по пътя към 
нищото.  Езикът е това, което определя една общност, 
защото той е част от историята ѝ, но и онова, което 
силно я различава от останалите народи. Солунските 
братя Кирил и Методий с право са получили званието 
равноапостоли на славяните, защото нашето А, Б, В 
дължим на тях, докосваме се до техния труд с всяка 
прелистена страница, с всяка написана дума. На този 
ден е редно да споменем и част от светлите имена на 
великите българи възрожденци, вложили ум, сърце и  
усилия в нашата книжнина и духовно израстване. 
Паисий Хилендарски, основоположникът на Българското 
възраждане, пръв изразител на идеите за национално 
освобождение, вдъхнал самочувствие чрез славната си 
История на българския народ. Достоен негов 
последовател, поставил началото на новобългарската 
писменост, е българският народен будител и духовник 
Софроний Врачански. Славно е името на Петър Хаджи 
Берович – Петър Берон, българският учен, енци-
клопедист и лекар, дарил нас, българите, с първия 
български буквар, символ на гордостта ни! Ето тези хора 
заслужават да бъдат почитани, заслужават да им 
отдаваме благодарността и признанието си, заслужават 
да откриваме гордостта и доствойнството си в тяхното 
име. Поклон пред вас, будители! За вас и вашето дело 
няма забрава!                                       Грета Димитрова, 11Б 

     И НЕКА ПОМНИМ! ЕЗИКЪТ Е ТОВА, КОЕТО ОПРЕДЕЛЯ ЕДНА ОБЩНОСТ 

Светите Братя Кирил и Методий - 
24 май – Ден на славянската 

писменост и култура 
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         Българският език 
 Българският език принад-

лежи към южната група на 
славянските езици от индо-
европейското езиково семейство. 
Има 4 главни периода в исто-
рическото си развитие - дописмен 
(до 9 в.), старобългарски (9-12 в.), 
среднобългарски (12-14 в.) и 
новобългарски (от 15 в.). 

 През 855 г. Св. св. Кирил и 
Методий създадават глаголичната 
азбука. 

 В началото на 10 в. в 
Преславската книжовна школа е 
създадена кирилицата, която 
постепенно заменя глаголицата. 
Някои букви в кирилицата са заети 
от гръцката азбука, за други  се 
използват опростени варианти на 
глаголическите букви. 

 Българският език е най-
ранният писмено документиран 
славянски език.  

 Българската литература е най-
старата славянска литература. Въз-
никва през 9 в., след като Кирил и 
Методий създават славянската аз-
бука и превеждат първите рели-
гиозни текстове.  

 Старобългарският език е 
основа за създаването на руска, 
сръбска, словенска, хърватска реда-
кция и добива значение на общ кни-
жовен славянски език. През 9-10 в. 
България става средище на славян-
ската култура и писменост. 

 Новобългарският книжовен 
език се изгражда през Възражда-
нето. Най-ранните писмени памет-
ници на новобългарски език са да-
маскините от 17-18 в. 

 Съвременният облик на 
българския книжовен език е 
установен към края на 19 в. След 
Освобождението народните пред-

ставители решават, че официалният 
български език ще бъде според 
изказа на източната говорна норма, 
както е и до днес. 

 Съвременният български кни-
жовен език има наддиалектен хара-
ктер. По своя фонетичен, грама-
тичен строеж и лексикален състав 
той не се покрива напълно с никой 
отделен говор. 

 Съвременният български език 
притежава около 200 000 думи. 

 Според Конституцията на 
Република България официалният 
език в републиката е българският и 
„изучаването и ползването на 
българския език е право и 
задължение на българските 
граждани“. Конституцията позво-
лява гражданите, за които 
българският език не е майчин, да 
изучават и ползват и своя език  в 
допълнение към българския. 

22 АПРИЛ - ДЕН  
НА ЗЕМЯТА 

 Денят на Земята се 
отбелязва за първи път в България 
на 14 декември 1930 по инициатива 
на тогавашния министър на Зе-
меделието и държавните имо-
ти Григор Василев. Празникът на 
Българската Земя дава повод на 
организаторите да поемат инициа-
тива за установяване Между-
народен ден на Земята. Предло-
женият ден е 21 март. Денят има и 
астрономическа стойност и може да 
задоволи всички изисквания на 
всички страни от Северното и 
Южното полукълбо на Земята.  

  

 За първи път Денят на 
Земята  се отбелязва официално

 на 22.04. 1970 г.в  САЩ и Канада.    
През 1990 г. празникът на нашата 
планета е обявен за 
международен, като България се 
включва в отбелязването му през 
1993 г. Целта е да се обединят 
хората на планетата в защита на 
околната среда. 

 България е една от първите 
страни, присъединили се към 
международното отбелязване на 
Деня на Земята, започнало от 1990 
г. 

 ПЪРВИ  АПРИЛ - 
ДЕН НА ШЕГАТА 

 Традицията  да 
се лъжем законно на 
определен ден е на 
повече от две хиляди 

години. Корените на обичая са в 
римските празници в края на март, с 
които се отбелязва идването на 
новия сезон. 

 Според фламандския обичай 
децата заключват своите родители и 
ги пускат само когато те обещаят да 
им дадат лакомство. 

 По повод първоаприлския 
празник Марк Твен е казал следните 
думи: „Първи април е денят, в който 
си спомняме какво представляваме 
през останалите 264 дни от 
годината“. 

 Във Франция децата си лепят 
хартиени ленти по гърбовете с 
надписи „Априлски глупчо“ и ако 
човекът не разбере, цял ден ще се 
разхожда с него и ще се лее смях и 
веселие. 
 

ВЕЛИКДЕН   

 Първото 
шоколадово 
велик-денско 
яйце е произведено през 1873г. 

 Във Филипините на Великден 
има традиция родителите да дърпат 
косите на децата си, за да пораснат 
те живи и здрави. 

 Едно от най-големите 
великденски яйца е изложено през 
2011г. в Италия.  

МЕЖДУНАРОДЕН  ДЕН ЗА 
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА 

ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ - ДЕН НА 
РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 

Всяка година последната сряда 
на февруари е известна като Ден за 
борба с тормоза в училище -  „Ден на 
розовата фланелка“. На този ден 
участниците  носят розово, с което 
символично изразяват своята по-
зиция и неприемане на тормоза в 
училище. 

За първи път в България се 
отбелязва през 2012г. 

Тази година нашето учи-
лище  се включи в подкрепа на 
кампанията. С реализираните през 
този ден  мероприятия учениците 
от  СОУ „Георги Бенковски“ – гр. 
Тетевен призоваха за спиране на 
училищния тормоз, носей-
ки  фланелки с розов цвят. Група  
ученици от IX клас закачиха на 
всички учители и ученици символа 
на тазгодишната кампания за 
противопоставяне на тормоза в 
училище, като апелираха за 
популяризиране на своята ини-
циатива. Учениците от ПИГ VI и VII 
клас също се включиха в 
отбелязването на Деня на розовата 
фланелка, като, облечени в розови 
фланелки, направиха флашмоб в 
двора на училището.   
   С тези  инициативи в 
„розово” учениците от СОУ „Георги 
Бенковски“ – гр. Тетевен  отбелязаха 
Международния Ден за проти-

вопоставяне на тормоза в училище. 
 

Магдалена Георгиева,  
педагогически съветник 

 

ПРОЛЕТЕН ПЕЙЗАЖ  

ОТ ТЕТЕВЕН 

 Всеки нов сезон носи 
незабравими преживявания, пъстри 
емоции и възможности за 

интерактивна организация на 

учебните часове. През месец март 
учениците от пети клас  под 
ръководството на г-н Филипов – 
преподавател по изобразително 
изкуство, използваха първите 
слънчеви дни за рисуване под 
открито небе. Провеждането на 
заниманията под формата на пленер 
заинтригува децата, потопи ги в 
омайния свят на възраждащата се 
природа. Върху блоковите листове 
оживяха светлината и красотата на 
настъпващата пролет. 

Грета Димитрова 11б 
 
 

БОРБАТА СРЕЩУ ИЗПОЛЗВАНЕТО И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 

НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 На 24.03.2015 година в салона 
на Община Тетевен се проведе 
викторина на тема „Наркотиците – 
колко опасни са всъщност?“, ор-
ганизирана от МКБППМН. Уче-
ниците Даяна и Браян от 8 а клас и 

Марина и Цвета от 7 в клас от СОУ 
„Георги Бенковски“ – гр. Тетевен 
взеха участие в мероприятието и се 
класираха на второ място.   

Всички ученици, които взеха 
участие в инициативата на 
МКБППМН, бяха проявили необ-
ходимата отговорност в подго-
товката си и демонстрираха завидни 
познания в сферата на превенцията 
от наркозависимостите. Чрез свои-
те отговори те заявиха съпри-
часност към борбата срещу изпол-
зването и разпространението на 
наркотични вещества . 

МКБППМН при Община Тетевен 
изказа благодарност на всички 
участници и гости за проявената 
отговорност и подкрепа.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Магдалена Георгиева – 

 педаг. съветник
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„Магията на светлината“- така нарекоха своето 
образователно „шоу“ учениците от СОУ “Георги 
Бенковски“. И се присъединиха към поредицата 
инициативи в страната, с които се отбелязва 2015 г. 
като Международна година на светлината и 
светлинните технологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Като изтъкнаха, че възможността да се радваме 

на живота около нас дължим на светлината, която 
усещаме чрез своите сетива и приемаме като 
своеобразен магически фактор, учениците направиха 
кратък исторически преглед на теориите, свързани със 
светлината.  

Демонстративните упражнения, показани от 
учениците, увериха, че няма граници за 
любознателния и неспокоен дух. И неразгадани тайни, 
свързани с основните въпроси относно произхода на 
Вселената. 

Цветни светлинни ефекти, интересна 
мултимедийна презентация за „Светулката“, другата 

гледна точка в есеистично изложение на тема: 
„Доброто и светлината, злото и тъмнината“,

 изключително красива и запомняща се изложба от 
ученически рисунки, както и 
впечатляващ със своята 
„светлинна магия“ постер от 
фотографски снимки, дело на  
ученици, направиха всички ни 
съпричастни към Междуна-
родната година на светлината. И 
доказаха ангажираността на „ 
талантливите млади умове в 
усилията ни за изграждане на 
достоен живот за всички ни”, 
както правилно отбеляза вече 
Генералният секретар на ООН Бан 
Ки-Мун, оповестявайки своята инициатива „Устойчива 
енергия за всички“.  

Тематичното събитие реализираха ученици от 
VIIа, VIIв и Xб клас под ръководството на своите 
преподаватели  Марина Чернева и Валентина Василева 

Георги  Петков, Xб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 През месец ноември група ученици от 9, 10 и 11 
клас от клуб „Туристическа анимация“ посетиха първата 
напълно реставрирана римска крепост в България „Цари 
Мали Град" до село Белчин, община Самоков. В 
крепостта  посетителите се пренасят в света на късната 
античност и се потапят в ежедневието на цивилното 
население от периода. Видяха се  римски военни 
доспехи и стенобитни оръдия, оригинални артефакти 
като подкови, звънци, нашийници, ежедневното 
облекло на местното население, вертикален тъкачен 
стан, множество накити и копчета. Запознаха се с 
древни занаяти по нашите земи като монетосеченето. 
Монетите са най-многобройните находки от крепостта, а 
една от най-впечатляващите е бронзова монета- 

минима на императрица Гала Плацидия. До селото  се 
слиза по единствения в България фуникуляр, който 
представлява приспособление между лифт и асансьор. 
Част от комплекса е и изцяло реставрираната 
средновековна църква "Св. Петка".                     

Хилда Пешева - преподавател 
 

  

През месец април учениците от VIIА клас 

проведоха открит урок по информационни технологии 

на тема „Представяне на информация пред публика с 

презентация”, по време на който преподавателката г-жа 

В. Йошева демонстрира вариант за използване на 

интерактивни технологии в обучението. Иновативният 

момент в работата се изразява в използване на помагало 

по информационни технологии - Уеб сайт с адрес 

http://valenstef.info/pomagalo,  създадено от  Велизар 

Зарков от същия клас, който за втора година създава 

продукт, приложим в учебния процес.   
  По време на учебния час учениците, опирайки се 

на усвоените вече знания, се запознаха с основните 

изисквания и правила при представяне на информация 

пред публика с помощта на компютърни презентации.  
Георги Петков, Хб  

 
 
 
Заниманията на клуб „Приложно изкуство и 

екология” увличат учениците с усвояването и 

използването на квилинг техника. Квилингът включва 

използването на ленти от хартия, които се навиват, 

сгъват в определени форми или се слепват и така се 

създава  интересен декоративен дизайн. Г-жа 

К.Маринова въвежда децата в интересния свят на тази 

сравнително 

нова за страната 

ни форма на 
изкуството. Пъс-
три и нежни, 

изработените от 

децата предмети 

създават 

настроение и 

носят удо-
влетворение на 

своите автори. 
 

 
 
 
 
 
 
Навръх Благовещение едно вълнуващо 

преживяване ни подариха учениците от клуб „Атлас“ с 
ръководител г-жа Росица Паскова. Под надслов 
„Световни географски игри“ 50 ученици или 
„мъдреците на 6- те континента“, както ги нарекоха 
водещите, направиха виртуална разходка из Азия, 
Африка, Австралия, Северна и Южна Америка, Европа. 
Олимпийският огън бе запален от доайена на 
географското обучение в СОУ „Георги Бенковски“ г-жа 
Мариана Дилкова, а игрите бяха открити от 
председателя на Международния олимпийските 
географски комитет- г-жа Паскова. Вълнуващата клетва 
от името на всички участници произнесе Преслава 
Темнялова и обеща, че ще се представят като лоялни 
състезатели, с рицарски дух, за славата на географията 
и честта на всички отбори.  

 Под символиката от всички букви на българската 
азбука учениците представиха историческите и 
културни достижения на българите през вековете.  

Шестте отбора, представящи шестте континента, 
презентираха пред екзалтираната публика всички 
географски забележителности на континентите. Едно 
вълнуващо преживяване, както за участниците в 
географските игри, така и за развълнуваните зрители.  

 Огромна признателност пред креативността, 
одухотвореността и способността на г-жа Паскова да 
мотивира и обединява ученици от различни класове в 
името на общата им кауза и успех! Благодарност към 
всички ученици, направили ни част от своя празник! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Росица Паскова – преподавател по география и 
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Училищен калейдоскоп 
стр.5 

До римската  крепост „Цари 

Мали Град" 

Необичайна техника за творчество 

Училищен калейдоскоп 

Иновативни технологии в обучението 

Тематично събитие 
 “Световни географски игри”, 

представено от клуб “Атлас”  
с ръководител г-жа Росица Паскова 

http://valenstef.info/pomagalo


 

 


