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Сканирай кода с камерата на
своя телефон, за да разгледаш
вестника онлайн

"Коледата, дете мое, е любовта в действие. Всеки

миг, в който обичаме и в който даваме, е КОЛЕДА."

Дейл Еванс /актриса/

Училищен вестник

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Н

а 17.11.2018 год. в с. Аспарухово се проведе
„Фестивал на спортиста“ в Общинския
спортен център. В празника участваха 20 изявени
спортисти на СУ „Пейо Кр. Яворов“ с
ръководители Георги Божинов, Борислав Мишев
и Калина Павлова. Денят премина в множество
спортни игри и веселие - футбол, волейбол,
фитнес и танци.

Н

а 08.11.2018год. се проведе
Спортен празник „Бързи и
сръчни“ в многофункционалната
спортна зала на I- ва ЕГ- гр. Варна.
Организатори
са
Дирекция
„Спорт“ към Община Варна, с
подкрепата на РУО Варна. Ученици
от четвъртите класове на СУ „Пейо
Кр. Яворов“ с ръководители
Калина
Павлова,
Пенка
Даракчиева и Борислав Мишев се
състезаваха с още 15 училища на

У

територията на Община Варна.
Децата се представиха отлично
като
показаха
спортен
дух,
желание за победа и добри
резултати в щафетната отборна
надпревара.

чениците Николай Нейков, Мая Стефанова,
Валентина Василева, Николета Комитова от 7б
клас и Миглена Мирославова от 10а клас участваха
във фестивала по природни науки „Ричард
Файнман“, организиран от Община – Варна, РУО –

Варна и НАОП „Николай Коперник“. Те се
представиха с макети и постери, за което бяха
наградени с грамоти и плакет за отлично
представяне.

Училищен вестник

Проект „Даровете на природата“
Александър Заяков и Берк Али - 5-в клас

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Н

а 12.11.2018г. се проведе
първото
в
Европа
Състезание по медиация за
ученици,
организирано
от
институт Итера. Участие взеха
десет училища от Варненска
област, представени от един
отбор медиатори и един отбор

спорещи страни. Състезанието се
проведе в два кръга: в първи кръг
се състезаваха всички отбори, а
във втори кръг преминаха трите
най-добри отбора от медиатори
и спорещи страни. СУ „П. Кр.
Яворов“ беше представено от
четирима ученици от XIIа клас –
отбор медиатори – Суна Хасанова
и Гергана
Тодорова и отбор
спорещи страни – Хасан Хасан и
Калин Димитров. Отборът на
нашето училище се представи
отлично, класира се за втори
кръг на състезанието и попадна в
призовата тройка. Учениците от
XIIа клас получиха признание за
постижението и възможностите
си, както от организаторите на
проявата, така и от останалите
участници.

Проект „Тревога за природата“ Тейолина
Лазарова и Кристина Кръстева – 5-а клас

Семеен проект „Небесни тела“
Християн Димитров - 5-в клас





Пресиян Христов Костов - сребърен медал—II б клас.
Кристиян Николаев Киров - бронзов медал—II б клас.
Рая Костадинова Костадинова - IV място—II б клас.
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В

Българският тълковен речник значението на думата
е представено по следния
начин: вяра в добрите намерения на някого, в неговото благоразположение, в неговата
порядъчност, съзнателност, професионализъм. В ежедневието към това обяснение се прибавя и
емоционалната страна на думата – доверието като основа за приятелство, като база за честни
взаимоотношения, дори и като обещание за помощ и подкрепа. Да спечелиш нечие доверие е
безценна награда – отнема много време и усилия. Да го изгубиш обаче, може да се случи за секунди.

Н

якога отдавна Доверието и
Лъжата били неразделни
приятели. Лъжата обаче все почесто искала да прави пакости, а
Доверието все повтаряло, че
така не бива. Постепенно
Лъжата започнала да намира
Доверието за скучно. Решила да
го измами и да чупи всеки ден по
едно парче от него. Със
събраните парчета щяла да си
направи нов приятел.
Доверието естествено вярвало
на
приятелката
си
и
позволявало на Лъжата да чупи
от него. Тя му обещавала, че ще
му върне счупените парчета, но
това не се случвало. Веднъж

Доверието я попитало:
-Кога ще ми върнеш парчетата?
Смалявам се с всеки изминал ден!
-Утре – лъжела тя.
Накрая
от
Доверието
не
останало нищо. Дожаляло на
Лъжата за изгубения приятел и
решила да го залепи. Много
усилия положила да го върне
обратно.
Нареждала
и
пренареждала
парчетата,
докато го направи същото.
Залепила последното парче и
облекчено прегърнала Доверието.
-Радвам се да те видя отново!зарадвала се Лъжата.
-Не ти вярвам вече – казало
натъжено Доверието.

-Но аз толкова се старах,
толкова труд положих, за да те
върна! Ето, виж, че си същото!
-Напротив-казало Доверието. –
Парчетата може да са на
мястото си, но виждаш ли
белезите от счупеното? Те
винаги ще ми напомнят за
предателството ти! Никога
вече не можем да бъдем
приятели!
Заминало си Доверието. Лъжата
постоянно се опитвала да го
догони,
но
винаги
когато
усетело, че тя е наблизо,
Доверието
поглеждало
счупените си парчета и бягало
надалеч.

„Когато недоверието влиза, любовта излиза." гласи ирландска
поговорка. Мотивационният лектор Браян Трейси казва: „Спойката,
която държи всички взаимоотношения заедно – включително между
лидера и водения – е доверието, а то се основава на почтеността.", а
според писателят Джордж Макдоналд „Да ти имат доверие е по-голям
комплимент, отколкото да бъдеш обичан."

Марина Димитрова—училищен психолог
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Рано-рано от зарана
Дойде Врабчо през Балкана,
шум до небесата вдигна!
-Дядо Коледа пристигна!
Той в среднощ ще бъде тука,
и по портите ще чука,

ще обходи всички двори,
всички стаи ще отвори,
всеки дом ще благославя
ред по ред дом ще дарява:
на момиченцата малки –
мили кукли и дрънкалки,
на момченцата добрички –
книжки, топки и шейнички!
Владимир Тодоров—3д клас. Конкурс за приказка,
стихотворение и есе на тема „Вълшебна Коледа“

Невена Дончева Христова от Xа клас
Десислава Христова Дончева от ХIa клас

По традиция, вече десета поредна година, учениците от
СУ „Пейо Крачолов Яворов” изработват ръчно, под
ръководството на своите учители, коледни картички, които ще
бъдат предоставени на самотни и социално слаби възрастни от
район „Владислав Варненчик“.
През тази година са приготвени коледни картички,
които ще зарадват над 280 възрастни и самотни хора от района.

Наближаваше Коледа и наоколо усещах някакво
вълшебство. На Бъдни вечер бях почти заспала,
когато дочух някакъв шум на терасата. Станах,
погледнах през прозореца и видях как от някакво
светещо тяло с лилав лъч спуснаха голяма червена
торба.
Веднага разбрах, че Дядо Коледа не ме е
забравил. Изтичах и взех подаръка си. Бях много
щастлива, когато открих, че това е пожеланата от
мен кукла и си помислих „Значи така Дядо Коледа
успява да зарадва всички деца по света“.

Най-обичан празник
е Коледа за мен.
Защо ли?
Защото с много близки
той е споделен.
Подаръци безчет ме чакат
под елхата.
Обичам да играя в снега
аз с децата.
Усещам много радост…
Любов и топлина изпълват
моята душа!
Мария Николаева Тодорова – IIб клас
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24. декември—Бъдни вечер

В

народните обичаи могат да се
открият различни традиции. Вечер
всички членове на семейството сядат на
масата.
Трапезата на Бъдни вечер е тържествена и
постна тъй като е последният ден от
Рождественския пост. На нея трябва да има 7, 9
или 11 ястия – нечетен брой. Това са три от
свещените числа на древноюдейската Кабала.
На трапезата трябва да има: варено жито,
варен фасул, сарми, пълнени чушки с боб (или
ориз), ошав, туршии, лук, чесън, мед и орехи,
вино. В някои краища правят също тиквеник,
зелник и малка пита, в която е скрита паричка
(на когото се падне, ще бъде щастлив цялата
година). В четирите ъгъла на стаята се поставя
по един орех. Това се прави, за да се осветят
четирите краища на света. При разчупване на
обредния хляб първото парче символично се
оставя за Богородица и починалите, после за
къщата, а следващите се раздават на всеки член
от семейството според възрастта, както и на
домашните животни. След приключване на
вечерята трапезата се оставя неприбрана, в
символ на очаквания гост.

25 декември
Рождество Христово
Рождество Христово, също Коледа, Божик или
Божич, е един от най-големите християнски
празници. На него християните честват
раждането на Сина Божий Иисус Христос.
В българската традиция празникът Рождество Христово е
продължение на Бъдни вечер - последния ден от великите пости. Той
започва от полунощ с обичая коледуване. В него участват коледари ергени, годеници и по-млади, скоро женени мъже. Те са облечени
празнично, с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят "шарени
тояги".

26 декември

Ден на бащата

Денят на бащата се отбелязва на 26
декември. На църковния празник Събор на Пресвета Богородица - денят
след Рождество Христово, се чества
паметта на Свети Йосиф, на цар Давид и
на Яков.
За първи път е отбелязан през 1997 г.
Денят на бащата е празник, на който се
чества бащинството и родителските
грижи на мъжете.

6 януари—Богоявление

Православната
вяра
обединява
празника
Богоявление с празника Кръщение Господне, приемайки,
че при кръщението на Иисус на река Йордан се появява
Бог в своята триединна същност: Синът – Христос, Свети
дух – във вид на гълъб, който каца върху Христос и Гласът
на Небесния Отец (Глас Божи), който оповестява, че
Христос е Негов Син. На този ден имен ден празнуват:
Богомил, Йордан, Йорданка, Данчо, Богдан, Богдана,
Божидар, Дана, Дан, Божан, Божана, Боряна и др.

7 януари—Св. Йоан Кръстител

На този ден православната християнска църква
почита паметта на Св. Йоан Кръстител – последният
старозаветен пророк и кръстител на Иисус. Йоан Кръстител е
наричан и “Предтеча”, тъй като вървял преди Христос и
подготвял хората за неговото раждане.
На Ивановден имен ден имат всички, които носят
имената Иван, Иво, Йоан, Йоана, Йоанна, Иванка, Ивана,
Ива, Ивайло, Ваньо, Ванчо, Ивелин, Ивелина, Калоян, Йонко,
Жана, Яна, Ян, Ивона.

18 януари—Атанасовден

17 януари—Антоновден

На този ден църквата почита паметта на
Преподобни Антоний Велики В житието му е написано,
че прекарва 20 години при пълно усамотение в постройка
в пустинята. Преживял до 105-годишна възраст, като
запазил телесното си здраве и сила.
В народния календар Антоновден се празнува за
предпазване от болести. Специално омесени за празника
содени питки, намазани с петмез, се раздават на близки и
съседи за здраве, а една се оставя на тавана "за белята, за
лелята", както е била наричана чумата. На този ден имен
ден празнуват: Антон, Андон, Антоан, Антония,
Антонина, Антоанета, Тончо, Тоня, Дончо, Донко, Донка

На този ден имен ден празнуват: Атанас, Атанаскa,
Tанас.
Православната църква почита днес паметта на
Атанасий Велики, участвал в прочутия вселенски събор в
Никея, който му донесъл световна слава на богослов.
Според народните вярвания свети Атанас господства
над зимните студове, ледове и снегове, покровител е и на
домашните животни. Облечен с копринена риза, той отива в
планината на бял кон и се провиква: “Иди си, зимо, идвай,
лято!”. Затова празникът е известен още и като Среди зима.

В

периода 12-13.12.2018 г. се проведе
ежегодният
традиционен
за
нашето училище коледен базар. Налице бе
изобилие от ръчно изработени предмети,
както и лакомства и напитки. Базарът се
организира с благотворителна цел.

О

фициално
Денят
на
християнското
семейство
беше отбелязан в СУ "П. Кр. Яворов" гр. Варна с училищно тържество. По
този повод беше открита изложба с
над 100 експоната, посветени на
празника. Същите бяха изработени от
децата с помощта на техните родители.
Най-активни са малките ученици от
начален
етап.
Изложбата
е
традиционна за училището и е
инициирана от Училищната комисия
за
художествено-творческа
и
естетическа дейност.
Експонатите
олицетворяват
важността на семейния дом.
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“League of Legends”
е създадена през
2009г. от “Riot
Games” и е една от
най-известните игри през 2018г.
Героите от играта живеят в свят,
наречен „Runeterra“. Различните
райони, в който героите живеят,
се наричат Таргон, Айония,
Шурима, Ноксус, Пилтоувър,
Заун, Билгиуотър, Фрелйорд,
Демасия и Сенчестите Острови.
В играта ти избираш една от
5-те позиции: “Middle lane”, “Top lane”, “AD Carry” “Support” и „Jungle” и всеки герой
отговаря на различна позиция. Целта на играта е да разбиеш базата на опонента,
като счупиш всичките им структури (кули). И не забравяй също да купуваш
предмети „items”, за да увеличаваш силата, живота и издръжливостта си.
Васил Петров – 9 а клас

Жената чудо

А

ко сте пропуснали да гледате
продукцията на “DC COMICS”
„Жената Чудо“, то сега е моментът
да го гледате! Премиерата на
филма беше в Шанхай на 5-ти Май
2017 година. Даяна (Жената Чудо) е
полубог и полуамазонка, тъй като
баща й е Богът на светкавиците –
Зевс, а майка й е Кралицата на

Wonder Woman
Амазонките. Действието се развива
по времето на Първата Световна
Война. Малка част от филма се
развива на острова на Амазонките,
а останалата по-голяма част - в
столицата на Англия – Лондон.
Нелина Иванова – 9 а клас
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