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Сканирай кода с камерата на
своя телефон и разгледай
вестника онлайн
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На 3 март отбелязваме националния празник на
Република България. През тази година се навършиха
140 години от Освобождението на страната ни.

Лично творчество

Моменти от
класната стая

5

С какво свързвате датата 3 март?
С коя историческа личност свързвате тази дата?
С кое литературно произведение свързвате тази дата?

2-3
КОНКУРСИ

Училищен вестник

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Конкурси
XVII регионален ученически конкурс
„Моята България”

У

ченици от СУ „П. Кр.
Яворов”
взеха
участие
в
XVII
регионален
ученически конкурс за изпълнение
на художествено слово „Моята
България”
на
24.02.2018
г.,
организиран от ЦПЛР-Общински
детски комплекс-Варна.

ученици получиха
своето участие.

грамоти

за

Училището се представи с
рецитатори в трите възрастови
групи
със
стихотворения,
посветени на България. В конкурса
в първа възрастова група участваха:
Мартина Господинова от II а клас,
Даная Йорданова от II г клас,
Сибел Мустафа от II в клас, Симона
Видинова от II д клас, Рая Иванова
от III б клас; във втора възрастова
група; Кристина Желева от V а
клас, Борислав Дянков от VI в клас,
Нелина Иванова от VIII а клас и в
трета възрастова група – Радостина
Миленова от 11 а клас. Всички

На участниците от СУ „П. Кр.
Яворов” в регионалния ученически
конкурс „Моята България”, раздел
Художествена фотография, бяха
присъдени първите три места в
първа възрастова група I–IV клас.
Йоана Лусия Кристиан Алфредо
Кабрера от III a клас спечели първо
място, Соня Маркова от IV г клас Художествено
слово
и
второ място, и Мария Илиева от I г
Художествена фотография, бяха
клас - трето място.
връчени тържествено на 3 март –
Наградите
на
отличените Националния
празник
на
ученици
в
XVII
регионален България, във Фестивален и
ученически
конкурс
„Моята конгресен център – зала „Европа”.
България” в двата раздела -

Ученичката от СУ „П.Яворов”
Рая Иванова от III б клас спечели
поощрителна
награда
в
Общинския
конкурс
„Моята
България” в раздел Художествено
слово с изпълнение на Ботевата
поема „На прощаване”.

Всичко започна преди малко повече от година на една благодарение на г-жа Желева се включихме в конкурса тази
семейна почивка в гр. Елена, една приятна топла вечер, година и... за наша радост получихме най-високата оценка в
когато Йойо излезе на балкона на хотелската ни стая и каза: нашата категория.
"Мамо, виж какъв красив залез!" С моя помощ тя направи
Милена Великова - майка на
сама снимка с фотоапарата ми. След това аз я обработих, а
Йоана Лусия Кристиан Алфредо Кабрера III А клас

Училищен вестник

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Конкурси
Конкурс „Училищната библиотека – аз, ти и ние. Каква да е тя?“

Н

а
22
декември
2017 г. в СУ "П. Кр.
Яворов" се проведе
заключителният
етап на конкурса
"Училищната
библиотека - аз, ти и ние. Каква да
е тя?". Специален гост на
събитието бе Йорданка Христова старши експерт по ОСО, отдел
ОМДК в РУО - гр. Варна,
директорът на училището - г-жа
Даринка Божинова, училищна
комисия по разглеждане на
проектните
предложения
и
представители на ученическата
общност.
Спечелилите второ и трето
място в конкурса в двете
възрастови групи - първа от I до
VI клас, и втора от VII до XII клас,
резюмираха
своите
проектни
предложения,
а
спечелилите
първи места ги презентираха.
На

трето

място

в

първа

възрастова група се класира
проект "С книга по света" с
ръководител Св. Дешкова, на
второ - "С книжка под дървото" с
ръководители Ив. Николова и Д.
Банушева.
Във втора възрастова група
трето място бе присъдено на
проект "Весела библиотека" с
ръководител М. Павлова, на второ
- "Книгите отварят нови врати" с
ръководител М. Павлова.
Класиран на първо място в
първа
възрастова
група
бе
проектът
"Библиотека
в
училищния
коридор"
с
ръководители П. Никова и П.
Даракчиева,
а
във
втора
възрастова група "Екокът за
четене"
с
ръководител
М.
Христова.
Представителите на
ученическата
общност
по
регламент гласуваха. Спечели
проектът
"Библиотека
в
училищния коридор", който ще се
реализира до края на месец май

Конкурс за най-атрактивна мартеница
Ученици
от
начален
и
прогимназиален етап от СУ „П. Кр.
Яворов” взеха участие в конкурс за
най-атрактивна мартеница, който
се проведе на 24.02.2018 г. по случай
наближаващия празник Баба Марта.
Със сръчност и въображение
учениците
бяха
изработили
разнообразни красиви мартеници.
Ученикът
Йордан
Станимиров
Йорданов от III а клас спечели
трето място в конкурса за найоригинално изработена мартеница.

следващата година.

Училищен вестник

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Младите репортери
от дейност по интереси по
проект
„Твоя
час“
изработиха
тематични
табла, посветени на двама
видни
български

революционери - Христо
Ботев и Васил Левски. По
този начин отдадоха почит
към великия поет и към
Апостола на свободата .

Клуб " Работим с ръчички "
"За мама с много любов" - II д клас
Ръководител: Мирослава Ахпазова

И отново по инициатива на учениците от клуб „Млад репортер“ към проект „Твоя час“ Ви
представяме проучване сред връстниците им от петите класове. Бяха зададени три въпроса,
свързани с бележитата дата — Трети март. Ето какво отговориха те.

С какво свързвате датата 3-ти март?

С коя историческа личност свързвате тази
бележита дата?

С
кое
литературно
свързвате датата 3-ти март.


произведение

Всички участници отговориха , че свързват датата 3ти март със Освобождението на България и
Санстефанския мирен договор.
Най-голям брой ученици асоциират датата с
личността на Апостола на свободата Васил Левски ,
следван от Христо Ботев, Бенковски, Раковски и др.
Литературното произведение, което голям брой от
учениците посочват, е „Тих бял Дунав“, следвано от
„Опълченците на Шипка“.

Училищен вестник

В часовете по география и
икономика ИУЧ на учениците от
VІ клас бе поставена задача да
представят проекти на тема
„Природни забележителности в
Северна и Южна Америка”.

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Валентина
Василева
и
Николета Комитова от VІ б клас
направиха макет на езерото
Титикака /Ю. Америка/ и по
атрактивен начин разказаха на
своите
съученици
за
този
световноизвестен природен обект.

Часовете по околен свят могат да бъдат и интересни.
Работа в екип—"Познаваме ли животните" - II А клас

В дните на медийна грамотност,
обявени от националния център
за
безопасен
интернет
се
проведоха уроци по дигитална
грамотност
в
часовете
по
информационни
технологии.
Учениците изготвиха презентации
на тема „Правила за безопасен
интернет“.

Приятен кът за четене върху красивите и удобни "барбарони". С книжка в ръка в часовете за отдих.—III A клас

Училищен вестник

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

В тази рубрика ще се запознаете с важни дати от нашата история, ще си припомните
бележити личности, които са оставили следа в българската култура, изкуство и наука.

1

март е един
от
най–
любимите
празници
на
малки
и
големи. С него
се
поставя
символичното
начало на новата стопанска
година и прераждането на природата.
Мартеницата най-често се прави от
усукани вълнени или памучни бели и
червени конци. Всеки един от цветовете
има своето значение – белият символизира

чистотата, невинноста, новото начало, а

На 6 януари 2018г. се

червеният

навършиха 170 години

олицетворява

живота,

зачатието и плодородието.

от

Първоначално мартеници носели само

на

Ботев,

младите жени и децата, но в последствие

български

всички започнали да си ги разменят. В

революционер

миналото младите неомъжени девойки

публицист (1848-1876);

поет,
и

носели мартениците си от ляво на дрехите
си, младите ергени ги закачали на кутрето

Васил Левски е идеолог и организатор

на лявата си ръка, а женените мъже си

на българската национална революция.

слагали

Известен

мартеница

Българите

вярват,

в
че

десния

чорап.

окичването

е

като

с

Апостола на свободата.

мартеница предпазва от зли сили и носи

На 19 февруари 2018г. се

дълголетие.

навършиха

145

обесването

му

На 3 март отбелязваме националния

г.

от

(1837-

1873);

празник на Република България. През тази
година се

рождението

Христо

навършиха се 140 години от

Освобождението на страната ни.
На 3 март през 1878 г. е подписан
Санстефанският

мирен

договор

между

Русия и тогавашната Османска империя, с
което се слага край на Руско-турската
война, започнала през 1877 г. и се поставя
началото на Третата българска държава.
За

първи

път

денят

на

Освобождението е отбелязан през 1879 г.
Денят на Освобождението на България от
османско иго е националният празник на
България от 1991 г.

21 март.
Световен ден на
поезията. Отбелязва
се от 1999 г. по
решение на
Изпълнителния
комитет на ЮНЕСКО

1 април—Международен ден на
хумора и шегата. Празнува се като
ден, в който много хора се шегуват и
разказват забавни
небивалици
на
своите
приятели,
семейство, учители,
съседи и колеги.

22 март.
Денят на водата. Целта
му е да привлече
внимание върху
важността на
питейната вода и
защитата на водните
ресурси.
2 април
Международен ден
на детската книга.
Обявяването
му
е
свързано с родения на
тази
дата
световноизвестен
датски писател Ханс
Кристиян
Андерсен
(1805 г.)

27 март.
Международен ден на
театъра. Отбелязва се
от 1962 г. по решение на
Международния
театрален институт към
ЮНЕСКО

22 април
Международен
ден на земята.
Обявен
през
1970 г. в САЩ и
Канада.
Като
международен
ден се чества от
1990 г.

„Светът в една капка вода“
Въпрос задаваме сега
какъв е светът в една капка вода?
На нашата планета, на нашата земя,
необятен е просторът с вода.
Животът немислим е без капчица вода
за човека, за полята, за горите и цветята.
Затова огромният воден кръговрат от капчици вода
е нашият живот.
Да пазим ний водата бистра, чиста
като кристалните мъниста.

Християна Цанева –

VI в клас

Конкурс „Морето в мен“
Единадесетокласничката
Габриела Жекова от СУ „П.
Кр. Яворов” участва в
организирания от Радио
Варна конкурс за есе на тема
„Морето в мен”. Творбата ѝ е
публикувана на сайта на
Радио Варна. Жури от
български
писатели
ще
оценява есетата в конкурса, а читателите на сайта на
Радио Варна ще изберат най-оригиналната творба.
Пожелаваме успех на Габриела Жекова!
Ето и кратък откъс от есето на Габриела. Останалата
част може да прочетете в сайта на училището.

21.02. Час по литература III А клас:
"Внучка фотографка" / Лиана Даскалова
"...Внучката ми ще се взира,
скъпи хора ще намира
и по дядовия дом
ще тъгува крадешком..."

„Морето в мен”
Обичам морето. Пленява ме със своята загадъчна
прелест, събужда в мен прилив на чувства и свят от
мечти, свързани с живота и неговите стойности. И все
повече разбирам, че мисля за морето, че то живее вътре в
мен. Безкрайна водна шир, която вечно ме притегля с
магичното си очарование и безкрайността си, прочиства
мислите ми, зарежда ме с вяра и сили. Живителна стихия,
първооснова на света, безмълвна опора на моето битие.
Един спокоен пристан на съкровените ми мисли и
трепетни мечти, „мой воден дом”, побран в сърцето ми, и
най-верен приятел.

Срещите ми с морето са винаги неповторими и
вдъхновяващи. Наситени са със силни изживявания,
зареждащи
ме
с
невероятна
енергия, даряващи ми душевен
простор, заличаващи спомена ми за
всичко лошо и нестойностно...

Училищен вестник

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Награда за ученичка от СУ ”П. Кр. Яворов” в
Национален конкурс

Г

ергана
Тодорова
ученичка от XI клас
получи
отличие
в Национален ученически конкурс
за есе на тема „Душата ми е
пленница…” по
повод 140годишнината
от
рождението
на големия български поет и

революционер
Пейо
Яворов.
Наградата
бе
присъдена
от
Националния литературен музей и
Института за литература при БАН.
Наградата дойде в момент, в който
училището се готвеше да отбележи
140 години от рождението на своя
патрон.

Душата ми е пленница…
Яворов се нарежда сред над велики имена в българската
поезия. Основен мотив в лириката му остава любовта.
Стихотворението”Вълшебница”, публикувано през 1906г. в
списание „Мисъл”, е посветено на Мина Тодорова –
„ангела” в неговия живот.

Ангелската чистота на порива спира плътската страст и
тя прераства в мъчително страдание на светлата душа. В
храма на любовта мълчанието „говори” и господства над
безмълвната молитва на сърцето:

Душата ми е пленница смирена,

душата ти се може би срамува

плени я твоята душа!- пленена,

за своето вълшебно тържество.

душата ми е в тихи две очи.

Озаряваща радост, химн на душата е любовта във
"Вълшебница". Любимата на поета е магия, покорила
завинаги душата му, и във вечен вълшебен плен е
изтерзаната му душа. Многото сравнения и метафори в
стихотворението насищат художествения образ на
любимата жена и очертаят душевния път на обичащия.
„Душата ми е пленница…" е поетическото признание за
дълбоката любов и истинност на чувствата, които прозират
в богатия духовен облик на поета Яворов, отправил
молитвено своето съкровено чувство към любимата си като
към свят храм. Душата ѝ „вълшебница” - чиста, възвишена
и ефирна, владее неговия свят като „вълшебно тържество” и
трагично
създава атмосфера на нежност, тишина и
спокойствие.

В храма на любовта душата намира покой и приема
доброволно да живее в плен на чувството. Нереален е
светът в тишината на любовта. Преходното и материалното
отстъпват. Реалността чезне, мисълта се отдръпва и остава
само молитвеното смирение на душата. В безкрая на
чувството се ражда светлината на словото, пронизано с
любов, и звучи като музика, лееща се тихо в безкрайния
простор на запленяващото чувство. То е затаено в
неизречена молитва и е заклинание пред вълшебната тайна
на любовта, скрита в „тихи две очи”:
Душата ми те моли и заклина:
тя моли; - аз те гледам; - век измина…
Душата ти вълшебница мълчи.
Мигът става вечност, а илюзията се преобръща в
реалност. Мълчанието се превръща в „гласа” на светлото
чувство. И ефирност обгръща душите, но лъчезарната
светлина говори за чувството, в което любовната страст
живее като в”глад и жажда”:
Душата ми се мъчи в глад и жажда,
но твоята душа се не обажда,
душата ти, дете и божество…

Мълчание в очите ти царува:

Любовните стихове на великия български поет Пейо
Яворов доказват неговия гений и усет на модерната
личност, попаднала в плен на обичта, и безспорния му
талант на творец. Създал едни от най-искрените и
възвишени любовни стихотворения в класическата ни
литература, поетът, изрекъл най-чистото любовно
признание „душата ми е пленница…”, остава завинаги в
пантеона на творците, възпели красотата и възвишеността
на любовта.
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