Брой 1

ноември 2019

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

Училищен вестник

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

П

рез учебната 2019-2020 година в екипът
на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ се
включиха нови преподаватели в различни
предметни области. По-долу представяме
всеки един от тях.

Димитричка Михайлова—
учител по технологии и
предприемачество

Лиляна Петровска—
учител по БЕЛ и класен
ръководител на 5г клас

Айтен Хюсеинова—учител по
математика, информационни
технологии и класен ръководител на
5д клас

Боряна Димитрова и Ивана Добрева
възпитатели ЦОУД

Гергана Владимирова
възпитател ЦОУД

Снежана Йоргова и Яни Янев—учители по
физическо възпитание и спорт
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Г-жо Лазарова, Вие често 300 милиона години. По тях могат
пътувате през лятото. Какво да се видят катерачи. Колорадо е
посетихте това лято?
прочут със зимните си ски-курорти
– Вейл и Аспен. Разположени са на
Имах
възможност
да
над 2000 м височина и предлагат
пътувам до Колорадо. Това е щат,
всички удобства за истинска скиразположен в централната част на
почивка. Интересното е, че там
САЩ, който се характеризира с
може да си закупите флакон с
разнообразна
природа.
Найкислород,
тъй
като
поради
високите американски планини се
височината
може
да
имате
намират
там
–
Скалистите
затруднение с дишането.
планини. Днес в Колорадо живеят
около
5
милиона
души,
Има ли нещо важно,
населението му се е увеличило със което туристът в Колорадо
17 процента в последните 10 трябва да знае?
години. Малко след средата на 19Да, трябва да бъде много
ти век най-големият приток на
внимателен, защото в Колорадо
преселници към Колорадо донесла
може да се натъкне на опасни
Треската за сребро. Минералните
животни. Напр., в Градините на
залежи в щата осигурявали и все
боговете има надписи, които
още осигуряват поминък на част от
предупреждават хората да се
населението. Макар и по-рядко, но
движат само по пътеките, защото
и днес се срещат мини за злато,
встрани в тревите може да се крият
сребро и диаманти.
гърмящи змии.
Кои градове посетихте
Това звучи страшно!
там?
Така е и това не е всичко.
Първо летях до столицата
Дори в известен курорт като Аспен
на щата – Денвър, който се нарича
човек може да срещне черна мечка,
още „оne mile city”, защото се
която броди по улиците за да си
намира на една миля надморска
търси храна. Затова и казаните за
височина.
Посетих Колорадо
боклук по улиците имат специална
спрингс, край който се намират
ръчка за отваряне в процеп, където
така наречените Градини на
не може да влезе мечешка лапа.
боговете. Те се състоят от високи
Кое е преживяването,
червени
пясъчни
скални
образования, които са на възраст което ще запомните завинаги?
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Това е преминаването по
един от най-високите асфалтирани
пътища в САЩ на височина 3700 м.
Най- високата точка на този път се
нарича Индепендънс пас и от там
се разкрива красива планинска
гледка.
Пожелавам
Ви
дестинации занапред!

нови

Благодаря много!

Въпросите зададе:
Васил Петров – 10 а клас
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Да съдим другите е най-лесно, а най-мъчно е сами да съдим себе си. С тази история искаме да
ви помогнем да станете малко по-мъдри, като се научите да съдите правилно и най-вече себе си.

Е

дин ден ученикът попитал
своя
Учител:
- Кажете Учителю, защо всички
мъдреци ни учат, че не бива да
съдим другите? Толкова ли е
важно? Моля ви, обяснете ми...
Учителят,
както
винаги
постъпвал,
не
отговорил
веднага на въпроса, а вместо
това дал на своя ученик един
балон, на дъното на който
имало малко кал и го помолил
да застане пред него и да
започне да надува балона.
- Какво виждаш сега? – попитал
учителят.
- Виждам вас и балона.
- Надуй го още малко. –
продължил Учителят. Ученикът
изпълнил
нареждането
и
балонът станал по-голям.
- А сега какво виждаш?
- Сега почти не ви виждам,
виждам предимно балона, а по
стените му се стича калта.
- Надуй го още повече.
Балонът станал още по-голям и
Учителят
отново
попитал:
Какво
виждаш
сега?

- Само балона и калта. Нищо
повече.
- Продължи да надуваш балона
– казал Учителят и се
отдръпнал малко встрани.
Ученикът продължил усърдно
да изпълнява, но балонът
повече не можел да се разпъва
и изведнъж се спукал, пръснал
се на парчета, разпръсквайки
навсякъде калта, която била в
него. Ученикът изгубил дар
слово.
Огледал
се
безпомощно...
Целият
бил
изпръскан с кал.
- Сега разбра ли какво се

случва, когато се концентрираш
върху чуждите недостатъци,
слабости
и
прегрешения?
Съдейки
един
човек,
ти
преставаш да виждаш самия
човек.
Ти
виждаш
само
собствените си осъдителни и
негативни мисли и чувства за
него. И колкото повече ги
раздуваш, толкова по-голяма е
вероятността
калта
и
нечистотията на тези мисли да
изпръска не само теб, но и
околните. – завършил Учителят
и оставил ученика сам с
мислите си.
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Лятото е време за игри
и забавления. Лагерите са
щастливи спомени, защото
тогава всеки може да се изяви
като талантлив сценарист и
актьор.
Участниците
са
ученици
от
сегашните
четвъртокласници: IVa,в,г кл.

Виктория Христова от 2 а клас - състезателка по художествена
гимнастика. Спечелила първо и трето място на 28.09.2019 г.

Камен Георгиев от 2 а клас тренира спортна гимнастика.
Спечелено трето отборно място
в Арена Армеец на 3.06.2019 г. /
вляво на снимката с купата/

Ивайла Вардолова – 1а клас, тренира спортна гимнастика
в отбора на „Интерком груп - Черноморски юнак”.
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СУ „Пейо Яворов“ ще
работи по нов проект на
програма Еразъм + на тема
„Обърната класна стая – от
ученици
за
ученици“.
Партньори
на
нашето
училища са училища от
Австрия, Ирландия, Италия
и Словения. Периодът на
проекта е септември 2019 г. –
септември 2021 г. Този
иновативен подход ще даде
възможност на учениците да

Ученици от 6, 7 и 10
клас посетиха парк-музей
„Владислав Варненчик“ във
връзка с проект „Район
„Владислав Варненчик“ –
древност и съвремие“, с
ръководители
Марина
Димитрова и Гергана Цекова.
Целта на посещението бе
проучване на битката край
Варна, водена от крал
Владислав Ягело, дал името
на квартал „Вл. Варненчик“.
От
проведената
беседа
учениците научиха много
интересни
факти
за
рицарството, докоснаха се до
бита
и
културата
на
Средновековието.
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създават, с помощта на
учителите, обучителни сесии
за по-малките и за своите
връстници.
Това
ще
мотивира по-големите да
споделят своите знания, а
останалите
да
приемат
информацията.
Така
учениците ще могат да
участват в процеса на
планиране,
създаване,
използване на материали и
обсъждане на резултатите.

На 10 октомври директорът
на училището г-жа Даринка
Божинова подписа договора
за финансиране на стойност
23 000 евро в ЦРЧР – София.
Предстои
среща в
ноември.

първа работна
Австрия през

Даниела Лазарова
училищен координатор

Създадохме тази рубрика, за да ви
припомним по лесен и забавен начин
всички правила, необходими за
отличното ви представяне на изпита
български език и литература.

Разглеждам черно-бели снимки.

Той има светлозелени очи.

В изречението Разглеждам черно-бели
снимки. Сложното прилагателно име черно
-бели е написано полуслято (с тире). Това е
така, защото прилагателното име се състои
от две думи, назоваващи два цвята. Двете
думи са в равнопоставено отношение
помежду си и между тях можем да поставим
съюзът И.

Имам тъмночервена раница.

Тя има синьо-зелени очи.
Нейните очи имат и син, и зелен цвят.
Когато думата представлява съчетание от
нюанс или степен на цвета, се пише слято.

Колебания възникват в правописа на
числителни имена, чиято първа основа е
числително име. Ако то е изписано с цифра,
думата се пише с тире. Ако числителното е
съставно, се пише разделно.
Живея в 10- етажен блок.
На новото работно място имам осемчасов
работен ден.

Аз имам тридесет и пет годишен опит.
Диана Димитрова-Йорданова
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Тъй като лятото вече си замина идва
ред на зимния сезон. Сезонът 2019-20 година
е вдъхновен от 70-те години на миналия век,
като минава през леки мотиви на диското на
80-те години и нещо мъничко от 90те неоновите цветове (няма как да минем без
тях). Друг детайл на таз годишната мода са
златните
и
блестящите
детайли.
Леопардовият принт отново е на мода!
Огромните флорални рокли са в центъра на
тази зима, но са прекалено огромни и не са за
ежедневна употреба. Също така е и с
дантелите и кожата. От към цветовата гама се
борят сиво и черно. Много странна
комбинация, а?
Нелина Иванова—Ха клас
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