ДЕТСКО СЛОВО
Анонс на клуба и будителите...
Здравей,
уважаеми
читателю!
В ръцете си държиш
първия брой от нашия
училищен
вестник.
Вълнуваме
се
много,
защото
тази
учебна
година, периодично ще
издаваме
вестника,
в
който
ще
имате
възможност
да
се
запознаете
с
всичко,
което ни вълнува — нас,
малките журналисти, вие
подрастващите и, разбира
се,
нашите
родители.Тенденция
в
съвременните общества е
образованието
да
се
обръща
към
по-висши
потребности на младите
хора,
а
именно
съпричастност, чувство за
принадлежност
и
възможност
за
самообразование
и
инициативност
в
обществото.Голяма
част
от
времето
си
ние,
учениците, прекарваме в
училище,
където
се
развиваме интелектуално
и физически. За нас

училището е място, в
което се изграждаме като
личности, обогатяваме си
социалните контакти и не
на
последно
място
развиваме
своите
творчески умения.
За
да
провокираме

вашето внимание, ще ви
анонсираме
нашата
отговорност, която сме
поели.Чрез
проектната
работа върху издаването
на училищния вестник ще
изграждаме
вашите
комплексни
компетентности, за да
можете и в бъдеще да сте
активни
и
отговорни
граждани в обществото.

Ще
подобрим
личностните
и
социалните ви умения
чрез статии и рубрики,
свързани
с
теми
от
гражданското,
екологичното, здравното
образование. На вашето
внимание ще представяме
и рубриката “Спорт“, в
която освен интервюта с
личности ще представяме
и спорта като начин на
живот.
Нашето мото разкрива
кои сме! Ежемесечно ще
работим и в рубриката
„Помним и знаем нашето
минало“.
Не
сме
забравили
и
науката,
която ни учи колко сме
били силни, безстрашни и
уверени
като
народ,
колко велики личности
сме имали. За нас ще
бъде чест да научите и
полезна информация за
великата ни история, за
духовното
богатство,
което са ни завещали
нашите прадеди, защото
“Нищо не започва от
днес!”

Възраждане в
нашите очи
Започнахме
успешно
учебната година. Учим,
спазваме нашите права и
задължения. Искаме да
осмислим свободното си
време и за щастие сме
провокирани от една идея.
Стартираме инициатива за
обмен на опит, с който ще
подкрепяме българите в
чужбина.
Избрахме
Молдова
или
поконкретно,
бесарабските

българи в град Тараклия.
Градът е разположен в
южната част на Молдова.
По
време
на
Рускотурската
война
при
изтеглянето на руските
войски няколко хиляди
българи се изселват в
Молдова,
Украйна
и
Влашко.
Заедно ще проследим как
протича техният живот.
Интересно е, че там

българският език е на шесто
място по разпространение
след молдовски, румънски,
руски, украински и гагаузки.
За да изненадаме нашите
сънародници,
в
клуба
единодушно
решихме
да
изработим коледни картички
с пожелания и така да
изразим нашата подкрепа.
Съпричастността е налице.
За нас всяка подкрепа е от
значение.

Едно ново
поколение,
осъзнаващо своята
отговорност пред
бъдещето.
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Правила за движение по пътя
Този месец ще си припомним
правилата
за
движение
по
пътищата. Ето нашите съвети,
които,
ако
ги
спазвате,
ще
избегнете
пътно-транспортни
проишествия.
Улиците и булевардите трябва да
се пресичат на безопасни места.
На
първо
място,
това
са
пешеходните пътеки или ако ви
се наложи да пресичате, ползвайте
подлезите - така си гарантирате
сигурност.
Всяко
дете
трябва
да
има
безопасен маршрут до училище.
Това са така наречените места с по
-спокоен трафик, с по-малко
улици
за
пресичане
и
без
използване на градски транспорт.
При
пресичане
се
спазват
основните
правила,
последователно: спри на тротоара
до бордюра, погледни наляво,

после надясно, после пак наляво,
огледай се и се ослушай дали не
преминава кола. Премини до
средата на платното и отново се
огледай, след което премини на
отсрещния тротоар.
Научете се да вървите само по
тротоара, а не по платното.
Помнете, че се пресича само на
зелен сигнал на светофара и
никога зад спрял автомобил!
Ако ви се наложи да ползвате
градски транспорт, на спирката
трябва да застанете на безопасно
място!
На улицата никога не излизайте
тичешком и не тичайте, когато
пресичате
бъдете
с повишено
внимание!
Важно е да знаете, че децата до
12 годишно възраст нямат право да
карат велосипеди извън алеите за
велосипедисти!

Търсим опора в нашите национални традиции
Ексклузивно интервю с отец Добромир Георгиев
От че, път ят към
църкват а
и
христ иянскит е
добродет ели
т ръгват от дома
и
училищет о.
Разкажет е
как
т ълкуват е
т ези
думи?
Семейството
е
загрижено
за
моралното здраве и развитие на
подрастващите.
Всички
ние,
възрастните, търсим опора в нашите
национални традиции и ценности.
Щастието
на
човека
и

благополучието на всяко общество е
свързано с това, че и в училище
следва да се възпитава нравствен
характер у всяко дете. Най-общо
казано, децата се развиват в две нива.
Първото ниво е, че всеки ученик се
развива интелектуално и духовно, а
второто
ниво
е
да
участва
добросъвестно
в
обществения
живот.Още от най-ранна възраст ние
се
стремим
към
знание
и
самопознание, упражняваме се да
бъдем търпеливи и сдържани, да
прощаваме на приятелите си

и да не се превъзнасяме пред тях.
Семейството се явява крепост срещу
всичко, което ни застрашава, като
най-добрата среда за възпитание на
човека. Родителите са тези, които
формират
ясни
възгледи
за
отношението ни към труда.. Много
важно е, че домът е място за
изграждане на взаимни отговорности
между членовете му. Ние живеем в
свят на доброжелателство и любов и
това е ясен ориентир на младите
хора в много житейски ситуации.
Например, много често родителите
дават съвети при решаване на даден
проблем, когато се търси истината

при възникнал казус. Всички ние
трябва да вярваме в доброто и в
неговите
проявления,
да
не
отговаряме на злото със зло.
Говорим за нравствените измерения
на богатството и бедността, за да не
се поддаваме на изкушение. Ако
всички растем на базата на високите
социални
добродетели—
приятелство, справедливост, любов
към хората, независимо дали са ни
приятели
или
неприятели,
независимо
дали
са
вярващи
християни или засега само приемат
християнските морални ценности,
светът за нас ще бъде изпълнен с
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Когото
пътувате
в
семейния
автомобил или в друго превозно
средство — возете се винаги на
задната
седалка.
Предпазните
колани са задължителни, както за
вас, така и за всички, включително
и за шофьора. За по-малките
пътници се ползват специални
столчета и повдигащи седалки.
Екипът на вестника не иска да се
примири с пътно-транспортните
произшествия, ставащи с хората по
българските пътища. Редовно ще
ви припомняме
правилата за
движение по пътищата, ще следим
за нови промени и закони, които
трябва
да
се
спазват.
Ние,
подрастващите, трябва да имаме
висока транспортна култура, за да
избегнем инциденти, свързани с
всички участници в движението по
пътя. Ако знаете тези правила, ви
гаратираме безопасност навсякъде!

Мили Господи, прости ми
моля ти се от душа
С ум и разум надари ме
да не мога да греша!
Запази ми ти сърцето
от зли мисли и неща
всичко видиш от небето:
Зло до мен недей праща!
Дай на мама, дай на тате
здраве, сила и живот
мир, любов на всички братя
и добро на наш народ!

мъдрост и етика и така вселената ще
е извор на универсални ценности и
здрави устои.
Какво
пожелание
бихте
ни
отправили?
Искам първо да ви поздравя за това,
че сте избрали да сте част от този
вид извънкласни дейности и се
надявам в бъдеще да упражнявате
тази нелека професия. Адмирации за
високосъдържателните
въпроси,
които задавате, това показва, че се
работи в клуба със сърце. Бъдете
много
здрави,
щастливи
и
продължавайте да бъдете достойни
граждани на тази държава!
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Рубриката “Минало време...”
Иван Момчилов създава Даскалоливницата в град Елена
В навечерието на един от найсветлите български празници –
Денят на народните будители, ще
ви запознаем с един будител, за
който малцина хора се сещат в
този ден. Това е Иван Момчилов.
Ще се запитате, защо точно с тази
личност?
Веднага
ви
отговаряме, това е една
наша инициатива - да ви
запознаем с всички улици,
носещи
имената
на
известни в миналото хора.
Иван Момчилов е роден
през далечната 1819 г. в
град Елена. Както повечето
личности,
които ще ви
представим, и този човек е
учил в чужда държава, а именно
Гърция.
След
като
завършва
успешно, се връща в родния си
град и започва учителската си
дейност.
В
началото
е
бил
помощник-учител.
Той
е

основател
на
първото
класно
училище през 1844г., наречено
Даскалоливница,
където
се
изучават освен хуманитарни и
природонаучни
дисциплини,
психология и логика, също така се
въвеждат и чуждите езици.
Дотук от написаното
ще си кажете, че това е
типично
за
всичките
личности,
свързани с
будителите.
И
сте
прави, но интересното
при Иван Момчилов е,
че
като
сравнително
млад
учител
чрез
общуването
си
с
учениците
установява
добър ред и дисциплина. Въвежда
биенето на звънеца и дежурни
ученици—като главен и дверник. За
него можем да кажем, че е и един
от първите учители, които са
преподавали някои от учебните

дисциплини изън класната стая
като:
география,
история
и
хигиена. Изработвал е нагледни
средства като табла, таблици, а
чрез Васил Априлов и някои
благотворителни
дружества
от
Одеса е доставял на училищата
географски карти и глобуси.
По негова инициатива е уредена
богата
училищна
библиотека.
Когато е
преподавал, винали е
споменавал имената на Светите
братя Кирил и Методий и в тяхна
чест написва тропар,
похвална
песен, и организира училищен
празник, който да се празнува
всяка година. Макар да е учил в
Гърция, Иван Момчилов е въвел в
тогавашната
ни
образователна
система
идеи
от
Одеската
семинария, съобразени с нашите
условия, които срещаме и до днес.

Споделено с нас...
Аз съм едва на 9 години, но
осъзнах, че семейството е едно от
най-важните неща в живота. Без
любимите хора, които са винаги
най-близо до теб, човек едва ли
би се радвал толкова много.
Семейството
ни дава обич.
Подкрепяме се в трудни моменти,
а когато някой е сгрешил се
съветваме, подаваме си ръка и
знаем, че имаме здрава опора.
Моето семейство е малко, но
всички
много
се
обичаме.
Помагаме
си
и
решаваме
проблемите си заедно. Аз имам

брат. Понякога се караме, но
много
бързо
се
сдобряваме,
защото, ако се обидим, тайничко
знаем, че това, което си казваме,
не го мислим истински.
Много обичам моите баба и
дядо. Благодарен съм им, защото
много често се грижат за нас.
Родителите ни работят неуморно, а
те ги заместват достойно и ни
обграждат
с
много любов
и
топлина. Всички сме неразделни.
Но ето какво се случи! Мама и
татко заминаха в чужбина да

работят, за да живеем по-добре.
Много, много ми липсват! Е, всеки
ден се чуваме по телефона, но не
е същото. Изминаха 13 месеца, в
които
се
чувствам
самотен.
Спомням си с умиление как си
прекарвахме
празниците.
А
последният
беше
когато
ги
изпращах.
Тази
година
за
първи
път
посрещнах Деня на християнското
семейство, някак по-вяло, не бях
във възторг. С носталгия отмина и
този ден, когато бяхме заедно и
ходихме на черква. Там слушахме

За деня на християнското семейство
различни разкази за началото на
празника, а после се събирахме у
дома. Реших да ви споделя един
разказ за деня на християнското
семейство.
Според преданията, на този ден
Богородица
била
обречена
от
своите родители на Бога още
преди рождението си, а когато
навършила
три
години,
била
отведена до Йерусалимския храм.
По време на пътя тя и нейното
семейство били съпроводени от
своите близки, носещи запалена
свещ в ръцете си. Всички останали
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изумени, когато родителите й я
оставили на първото стъпало на
храма и тя изкачила съвсем сама
15-те му стъпала. На най-горното
стъпало
с
благословия
я
посрещнал
Първосвещеник
Захария,
баща
на
Св.
Йоан
Кръстител. След като навършила
годините,
в
които
младите
възпитанички на храма се връщали
в света, за да се омъжат, тя била
"дадена"
на
възрастния
си
родственик Йосиф, който трябвало
да бди над нея.

Почитането
на
Въведение
Богородично датира от 715 година,
когато за първи път празникът е
бил почетен самостоятелно. В
Константинопол има църква, която
е посветена на него, построена от
император Юстиниан Велики. По
стар български обичай, редом с
пожеланията към новороденото за
здраве, щастие и радост, се
отправят и благословии, свързани
със създаването на дом, изпълнен
с благоденствие и многобройна
челяд.
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Редакционен екип
Редактор-консултант М. Радиева
Ред. колегия: Виктор Янков,
Денислава
Денчева,
Ирена
Пенчева, Моника Рахнева, Никол
Иванова,
Никол
Маринова,
Персиан
Донев,
Пламена
Борисова, Петър Митев, Теодора
Иванова, Цветослав Караниколов
Екипът на вестника изказва своите
благодарности на Ваньо Стоилов –
действащ
журналист,
кореспондент на вестник “24
часа”, който отново ще подпомага
дейността по издаването на
училищния вестник.
На нашите художници Христо
Емануилов и Мартин Недялков

Благодаря за доверието!
Живеем във време, в което ТО много бързо се
печели и с такава скорост се губи. Благодаря
отново, че поверихте вашите деца в ръцете на
екипите, които неуморно работят, за да могат да
осъзнаят, че те - вашите и нашите деца, са
активните граждани на държавата. Заедно да им
покажем как биха живяли по-добре в синхрон със
себе си и с всичко около тях. Да ги ангажираме да
мислят, да творят, да се развиват и така всеки ще
намери своето амплоа. Децата усещат, когато във
взаимоотношенията
между
училището
и
семейството има празнота. Нека чрез екипността
ни да им покажем нашия личен пример!
М. Радиева, ръководит ел клуб “Млад
журналист ”

СПОРТ, СПОРТ…
Играйте шах, тренира ума
Това ни съветва Стефан Стефанов
— учител по ФВС, в интервю за
клуб “Млад журналист”
Г-н Стефанов, имате ли любим
спорт? Разкажете ни повече за
него.
Още от детските ми години
футболът е играта, която най-много
ми харесва. Безспорно е спорт, който
се играе по целия свят. От малки ни
учат, че корените на футбола идват
от Велика Британия. Задълбочени
проучвания ни разкриват, че още
преди новата ера са намерени
доказателства, че в Азия и по-точно
в Китай при династията Хан са
открити писмени доказателства за
играта футбол, та още през XIV век
се е играла такава игра, но с името
“Кенат”.
Защо е добре да се спортува?
Спортът не е само активни движения,
но и дисциплина. Когато се спортува
редовно и правилно, вие ще бъдете с
добра физическа кондиция и с добро
настроение. Поддържането на добра
спортна
форма
ще
подобри

равновесието,
физическите
движения ще укрепват вашето здраве
и мускулатура и не на последно
място ще развивате много качества
като издържливост, бързина, ловкост
и точност.
Тази
учебна
година
сте
ръководител на клуб “Шах за
всички”, защо избрахте този спорт?
В училище извънкласните дейности
се определят според желанията и
интересите на учениците и така се
сформира група по шах.
Ние възприемаме шаха по-скоро
като игра, отколкото като спорт, а
вие?
Шахът
е
популярен
спорт.
Приблизително 605 милиона хора
по света знаят да играят шах. При
този спорт има тренировка на ума, а
ключови думи са стратегия и
тактика.
Как
бихте
продължили
изречението ...”Чрез спорта...
Най-кратко бих отговорил така:

Спорт за здрав дух и здраво тяло.
Също така ви пожелавам освен
умствения труд, който полагате
всекидневно, да намирате време и да
спортувате, за да се чувствате винаги
бодри и с изпълнени
с много
положителна енергия.

