ДЕТСКО СЛОВО
За родителите и учителите
Знаете ли, че България е
една от страните, които
чрез празниците 24 май,
5 октомври и 1 ноември
отдават призвание на образованието, ученето и
преподаването. Тези дати
се свързват с почит,
вдъхновение и социална
промяна за всички поколения. Думата “будител”
означава достоен носител
на знание. В известна
степен родителите също
са будители, предаващи
на своите деца житейски
знания и умения.
Образованието не е само
преподаване и оценяване
по учебни предмети, а за
да е качествено, зависи
от
взаимоотношенията
между родителите и учителите. То създава социални
компетентности,
развива умения и навици,
въздейства върху поведението на подрастващите.
Защо понякога родит ели
и учит ели се разминават
в позициит е или имат
прет енции?
Ако ги разгледаме поот-

делно, забелязваме че
родителите имат персонална
перспектива
за
собственото си дете, докато учителите имат пообща перспектива. Например,
в
неформални
разговори с началните
учители от нашето училище споделиха, че в
първи клас тяхното старание е насочено в това
да създадат клас, в който
има определени взаимоотношения на базата на
социалния статус на всяко
дете, а на второ място се
фокусират върху детето
поотделно.
И така често учителскородителските
взаимоотношения са в т.нар. кризи. Добрата практика е
преодоляването на тези
кризи чрез сътрудничество. Все пак и двете страни имат една и съща
цел—да създават позитивни и креативни граждани на България. За нас
това означава, че силните
училищни общности са
съставени от общите уси-

лия и на родителите, и
на учителите.
Включването на родителите в процесите на обучения и тясното им сътрудничество ще води винаги до изградена позитивна образователна среда и всеки един, които е
част от нея ще внася разбиране, толерантност и
уважение, ще предава
смисъл на действията си,
а от това ще последва
положителен финал на
всяко начинание.
И да не забравяме, че
нашето поведение или
отношение
към
света
един ден ще се превърне
или в успех, или в проблем.
Всичко зависи от нас!
Екипът Ви пожелава успешна учебна година!

ИЗДАНИЕ
БРОЙ 1
ГОДИНА 2017
МЕСЕЦ X, XI
В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:
 Апостола в премеждие
 Безопасно в Интернет
 Творим с радост
 “Минало време” Празниците на първите три месеца
от годината
 Месец на интервютата
 Интервю с Р. Кателиева

Още в броя:
Брайловата азбука
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рия журналист

Туристическа
дейност
За поредна година в нашето училище се провеждат извънкласни дейности
свързани с туристическа
дейност.
Ние, учениците обичаме
разходките и наблюденията, особено когато са
придружени положителни
емоции и преживявания.
Учениците от този клуб
споделят, че в една от
последните им срещи на

Едно ново
поколение,
осъзнаващо своята
отговорност пред
бъдещето.

открито са придобили
знания и умения за опознаване и спазване на
изискванията за подбор
на подходяща екипировка
за различните видове туристическа дейност. Освен това ще ви запознаем
накратко и
с някои от
целите, които са си поставили. Учениците очакват да изградят умения за
по-продължително ходене по равнинен терен,

преодоляване на различни
препятствия, да се придвижват организирано и не на
последно място как да помагат на пострадал другар.
Ръководителят на клуба е
организирал и посещения на
природните и екологичните
забележителности на Варна
и областта.
Очаквайте подробности!

Лични впечетления
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“Минало време”
България—съединена
и независима.
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Храмът отблизо
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Извънкласните дейности в храма
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Спорт — тенис на
корт
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Брайлова азбука
Брайлова азбука се нарича тактилна система за четене и писане,
която се използва от слепи или
слабовиждащи хора по света. Тази
азбука носи името на своя създател
Луи Брайл, които ослепява вследствие на инцидент в детството си.
Брайловата азбука е пренесена в
България от Русия през 1906 година.
Физически брайловата азбука предствлява няколкоточков символ в
една клетка. В клетката точките са
организирани в позицията на две
вертикални колони с по три точкови позиции, намиращи се една до
друга.
Универсалното наричане на първите три подредени в първата колона
една под друга са известни като
“първа”, “втора”, “трета”, а във
втората дясна колона отгоренадолу “четвърта”, “пета”, “шеста”.

удобен начин на писане. Хартията
върху която се пише е по-дебела
от стандартната и е по-голяма от
формат А4. Освен това има възможност да се пише и двустранно.
А знаете ли,че вградените релефни
изображения с различни геометрични форми на банкнотите са, за
да могат слепите да ги разпознават.
Тези шест точки в брайловата
клетка има 63 възможни, различни
и неповтарящи се комбинации. Интересно е, че комбинацията на
точките “първа, втора, четвърта и
пета”, означават буква “Г”, но ако
вмъкнем комбинацията от “трета,
четвърта, пета и шеста”, това вече
ще означава числото 7.
Начините и средствата за писане
на брайлова азбука са със специална плоча и шило и с брайлови
машини, които са за по-бърз и

Лични впечетления
От две години, наша мечта беше
да се срешнем с истински журналисти и да наблюдаваме журналистическата
дейност
отблизо.
През месец април посетихме издателството на вестник “Черно море”, както и офисът на телевизията. Беше доста вълнуващо!
След като минахме през всички
отдели и редакции ни направи
впечетление, че хората, работещи
там са готови да посветят доста от
времето си в името на това, ние
хората да сме информирани. Някои
от служителите споделиха, че в

тази професия рядко се случва да
има фиксирано работно време—
защото просто винаги има новини.
Освен това, за да си добър журналист, е необходимо да отделяш
много от времето си за четене и да
си отдаден на това, което правиш.
Разговаряхме и с госпожа Гърдева,
която подробно ни обясни основните
задължения на всеки един от служителите. След разговора останахме с
впечетление, че това не е професия, а призвание. Полезни се оказваха и съветите, които получих

получихме. В тези хора ние видяхме удоволетворение от това, с
което се занимават, въпреки трудностите, с които се сблъскват
ежедневно. Вече знаем, че от добрия журналист се изисква да бъде
критичен, да има отлични комуникативни умения, отлична езикова и
обща култура.
Ценни съвети получихме и по отношение на нашето образование.
Да завършим журналистика е първото стъпало, което трябва да изкачим. След това, докато растем
ще трябва да преосмислим и в коя
област сме добри. Някои от нас

още от сега сме се насочили към
определени области, някои
към
историята, други към литературата, а трети към изкуството, което
един ден може би ще
ни бъде
т.нар “ресор” и ще отразяваме събития и факти от тази област.
Ако вложим истинска страст и желание, ако определена професия
отговаря на нашите интереси и талант - ще бъдем уверени, че това
е правилният избор.
Всички от клуба обичаме да четем
и чрез нашия училищен вестник да
ви информираме за това, което ни
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“Защитавай обществените
интереси.”
“Не бъркай провокацията със
злоба.”
“Винаги се бори за обективност.”
“Отразявай събитията, които
движат светът.”

вълнува. Чрез дейността ни успяваме да правим разлика между доброто и злото, да насърчаваме хората, че могат да успеят в своите
начинания, за да направим светът
още по-добър от сега.
С нетърпение чакаме срещата ни с
журналиста от вестник “24 часа”
Ваньо Стоилов, които вярваме, че
ще ни разкрие още подробности за
тази нелека и изпълнена с динамика професия, да ни насочи към
верния път, по които ще вървим в
бъдеще.

ДЕТСКО СЛОВО

Рубриката “Минало време...”
България—съединена и независима
През 2017 година честваме 132 го-

дини от Съединението и 109 години от обявяване на независимостта
на България. Емблематични дати,
с които се гордее целият български народ.
Ще ви запознаем отблизо с някои
факти свързани с тези исторически
събития.
Съедининето на Княжество България и Източна Румелия. Първоначално идеята се заражда веднага
след подписването на Берлинския
договор, които оставя българите,
които са населявали южните части
на България, да бъдат под управлението на Османската империя.
През 1880 година е направен първият опит за съединение, макар с
неуспех. Така българите още посилно се мобилизират и през ноември 1885 г., когато Сърбия подкрепяна от Австро-Унгария нападат

страната ни, в тази война българите побеждават.
До нея се стига заради датата 6
септември, когато след бунтове в
различни градове на Източна Румелия, отстраняването на губернатора
Гаврил Кръстевич и последвалият
военен преврат подкрепен от българиския княз Александър I, се
съставя временно правителство.
Въпреки това независимостта на
България е следващата цел, към
която се насочват усилията на българския политически елит.
Съединението на Северна и Южна
България е утвърдено окончателно
едва след признаването на независимостта на България.
На 22 септември 1908 година във
Велико Търново с манифест княз
Фердинанд обявява независимостта
на България и на практика с този
акт отхвърлят и последните ва-

сални връзки с Османската империя.
Провъзгласяването на независимостта на страната ни е голям успех за българската дипломация,
защото след това васалното княжество започва да се нарича царство България, а българският владетел е титулуван—цар.
6 септември 1885 г. и 22 септември 1908 г. са събития от българската история извършени напълно
самостоятелно въпреки некоректните препоръки, внушения и действия на Великите сили.
Основната предпоставка за двата
исторически акта са единството на
всички българи в името на силна,
велика и единна България и до
днес.

Храмът отблизо
Просветната дейност в църковните
храмове продължава многовековната си история не само да поддържа
духовността на народа, но и да ни
образова, обучава и възпитава.
Такъв пример е и нашият храм
“Свети цар Борис I“, построен през
далечната 1923 година. Въпреки
че са изминали много години, в
храма се развива активен духовен
живот. Благодарение на свещениците, Църковното настоятелство и
енориашите се осъществяват много
дейности, свързани и с обгрижването на онкоболни хора, с подпо-

магането на хора изпаднали и в
други затруднения. Освен това в
храма идват и млади хора, за тази
цел се организират проповеди и
беседи, канят се богословски преподаватели, които разказват за
правилното познаване на християнската религия и вярата. В непосредствена близост в двора на храма
се намира и Неделното училище
“Свети Климент Охридски”, в което
се проввеждат обучения за наймалките.

школата по матеметика, която вече
трета година развива математическото мислене и логика на поголемите ученици. Бяхме поканени
от преподавателя Дяков и учениците Симона и Станимир, които ни
разказаха за заниманията си отблизо. Ето какво споделиха те след
краткото интервю, което проведехме.
Учениците са доволни, защото в
квартала все още няма друг начин
да работят по математика допълнително, а това определено е повишило успеха в училище. Освен

допълнителната подготовка по текущия учебен материал за конкретния клас, те решават и задачи, за
да усъвършенстват уменията си,
които в по-горните класове ще им
бъдат необходими. В школата те
получават
и
индивидуални
консултации и
така повишават
своята самостоятелност при
решаване на по
-сложни задачи. Учениците

ИЗДАНИЕ

В този брой ще ви представим

ни демонстрираха решаването на
задачите, които им бяха поставени
от учителя. От тях разбрахме, че
има и отрицателни числа и диагонали в някои геометрични фигури.
Беше ни интересно и в бъдеще ще
се подготвим да направим едно
занятие с тях, за да ни разкрият
тайните на математиката, които ще
се ни от полза, тъй като ни предстои да продължаваме да се образоваме. Очаквайте подробности!
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Клуб “Млад журналист”
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Редактор-консултант М. Радиева
Ред. колегия: Виктор Янков, Галин
Полименов, Ирена Пенчева, Диляна,
Никол Иванова, Никол Маринова,
Живко Живков, Пламена Борисова,
Петър Митев, Теодора Иванова,
Никола
Николов,
Евгения
Димитрова, Станислав Торимацов,
Росица Николова, Мартин Димитров
и Ива
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.

Будители
в съвременното ни общество
М. Радиева, ръководит ел клуб
“Млад журналист ”
За поредна година в Начално училище “Васил
Левски” гр.Варна се провеждат извънкласни дейности, свързани с просветна дейност.
За нас истинският будител в съвременния свят е
оптимистът за бъдещето.
Будителите са хората, които през целия си живот
активно популяризират и извеждат в приоритет
знанието за националната култура, за правилната
употреба на майчиния език и преклонението към
родната култура и духовност.
Нека отново загори искрата на любознанието на
младите хора!
Нека повярваме, че съвременната епоха може и
ще ражда будители!

СПОРТ, СПОРТ…
Тенис на корт
В този брой ще научим повече за
един интересен спорт, добил висока обществена популярност покрай
името на Григор Димитров.
Тенис на корт е олимпийски
спорт, които се играе от двама
или четири/игра по двойки/ души.
При този спорт състезателят използва ракета с опъната корда и
удря с нея малка гумена топка в
полето на опонента.
Тенисът е измислен във Франция в
края на XII век, като тогава топката е удряна с ръка. Едва през
XVI век в играта вече се използва
ракета и тогава започва да се нарича “тенис” от фр. ез. tenez
/дръжте/.
Първата тенис организация в България е основана през 1896 г. и в
София се построява първото тенис
игрище, а първият турнир е проведен през 1911 г.
Тенисът се играе на правоъгълно с
гладка повърхност поле, т.нар корт
с дължина 23.77 м и широчина

8.23 м—за мачове “сингъл”, а при
игра по двойки ширината е 10.97
м. През средата на корта има мрежа с височина 0.914-1.07 м.
Основните
настилки
са
три.
Тради-

ционната червена настилка е предназначена за по-дефанзивно играещи тенесисти. Твърдата настилка е
подходяща за по-бърз тенис и играта на този корт е по-атрактивна.
Кортовете с тревна настилка се
подходящи за по-агресивно играещи и всъщост най-старият турнир
по тенис в света е Уимбълдън,
където се играе на тревна настилка
и за първи път е проведен през
далечната 1877 г.

Турнирите по тенис на корт са както за мъже и жени, смесени двойки, така и за деца. Те се организира от съответните тенис асоциации.
ATP—асоциация на тенис професионалистите,ITF—международна
тенис федерация,WTA—женска тенис асоциация,ITF Junior Circuit—
верига за младежи.
Накратко за самата игра. Един мач
се състои от “два от три” или “три
от пет” гейма. Всеки сет се играе
до шест гейма, а ако се стигне до
равенство
се
разиграва
т.нар
“тайбрек” гейм.
За подробностите на самата игра,
правила и особености в следващия
брой ще ви представим в интервю
какви още “тайни” се крият около
този спорт ще ни разкрие учителят
по физическо възпитание и спорт в
нашето училище и треньор по тенис на корт Петър Петров.

