
 

 

Брой 2 Декември  2019 



 

Училищен вестник                СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна 

ПЪРВО РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ+“ 

О т  11.11.2019 г. до 15.11.2019 

год. се проведе първа 

работна визита в  Кохфидиш, 

Австрия,  по  проект „Flipped 

Classroom from students for stu-

dents“ (Обърната класна стая - от 

ученици за ученици). 

Представители на нашето 

училище в срещата бяха  Пенка 

Никова – главен учител и 

Даниела Лазарова – старши 

учител по английски език . Това 

беше първа възможност за 

обмяна на идеи с нашите 

партньори от Австрия, 

Ирландия, Италия и Словения.  

Учениците от училището-

домакин бяха подготвили мило 

посрещане със знамената на 

всички страни и кратко 

представяне на всяка държава. 

 Обсъдихме програмата за 

предстоящата среща в Ирландия, 

което ще се проведе в периода 21-

28.03.2020 г. В срещата ще 

участват пет ученици от нашето 

училище на възраст 13-14 години. 

Те ще бъдат подбрани след 

процедура за кандидатстване, 

която включва представяне на 

автобиография в европейски 

формат и кратко видео, с което 

всеки кандидат да посочи 

мотивите си за участие в проекта. 

Всяко училище ще подготви 

проект за лого, като в Ирландия 

ще се избере най-доброто за лого 

на проекта. Нашите ученици ще 

подготвят презентация, която ще 

включи информация за 

образователната ни система, 

история, география и културни 

особености. 

 През м. декември във 

всички партньорски училища се 

проведе анкета сред учениците 

посредством Surveymonkey, с 

която да се уточнят 

образователните области, в 

които се срещат най-големи 

трудности. Това ще очертае 

темите, върху които ще се 

изработват видеа за реализиране 

на метода на обърнатата класна 

стая. 

 В рамките на работната 

среща бе осъществено обучение 

на участващите учители за 

работа с инструменти за 

подготовка на учебни материали, 

като Screencast-o-matic, H5P.org, 

Storyboard. 

 Даниела Лазарова –                          

координатор на проекта за 

училището 
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 От 21.10 до 25.10.2019г. 

учениците от 3г клас взеха 

участие в обучение за подготовка 

и реакция на населението при 

наводнения и последващи кризи. 

То се проведе в базата под 

Аспарухов мост, местност „Малка 

чайка“. Любознателните 

третокласници усвоиха нови 

знания за природните явления и 

бедствия. 

 Занятията преминаха 

основно в практически план. 

Научиха се как да пълнят чували 

с пясък, за да изградят здрава 

дига. Изиграха множество 

практически игри, една от които 

е „Какво трябва да вземем със 

себе си, когато има опасност от 

наводнение“. Возеха се в 

пожарната кола при включени 

сирени. Гасиха „пожар“ с 

пожарния маркуч. Разгледаха 

пожарната техника, с която 

разполага базата. Сръчните 

ръчички на третокласниците 

оформиха алеи и засадиха 

цветя. 

 Обучението приключи с 

организиран поход до плажа в 

Аспарухово. Там децата 

получиха своите грамоти от 

Главна Дирекция „Пожарна и 

аварийна безопасност“ и се 

сбогуваха с пожарникарите. 

 Заниманията бяха 

изключително полезни и 

приятни. Със сигурност, те 

оставиха трайни следи в тяхното 

съзнание. 

Д. Неделчева—начален учител 

Обучение с 3г клас за подготовка и реакция при наводнения  

Проект „Големият лов на растения“ 

От месец октомври 2019 г. в СУ 

„Пейо Яворов“ стартира 

образователен проект  с 

наименование „Големият лов на 

растения“ в който се включени 

над 150  ученици от I до IV клас. 

Проектът се реализира по 

Програма Екоучилища и Toyota 

съвместно с  Ботанически 

градини Kю с национален 

координатор  Българско 

движение „Син флаг“. Целта е да 

се повиши нивото на 

осведоменост сред учениците за 

биоразнообразието с особено 

ударение върху растенията в 

училищния двор и свързаните с 

тях видове. 

Този вълнуващ проект насърчава 

децата да изследват 

заобикалящата ги природа, да 

предприемат положителни 

действия  за нейното опазване. 

Проектът започна с  изследване 

нивата на осведоменост на 

учениците относно 

биоразнообразието чрез анкети в 

I а, б, в , II а,  III а и  IV а класове, 

за да се получат базисни данни. 

Първоначалното проучване ще се 

използва като еталон, спрямо 

който ще бъде сравнен последващ 

мониторинг. Децата проучват 

видовете растения в училищния 

двор, като ги отбелязват на карта 

с местообитанията им. 

Първите дейности за повишаване 

осведомеността на учениците се 

осъществиха в III „а“ клас с класен 

ръководител Миланка Филипова. 

Младите естествоизпитатели 

извършиха наблюдение на 

дърветата в училищния двор. 

Вниманието бе насочено върху 

естествените сезонни промени на 

брезичките и  птиците, които 

кацат върху клонките им през 

есента. Децата изобразиха своите 

наблюдения върху рисунки, които 

закачиха върху клонките на 

брезите. Със събраните листа от 

есенния листопад те изработиха 

хербарии и есенни пана. 

Маргарита Маринова 

главен учител 
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 Състезанието „Бързи и 

сръчни“ се проведе на 12.11.2019 г. 

в спортната зала на I-ва ЕГ.  По 

този повод разговарям с г-жа 

Калина Павлова. 

Госпожо Павлова, колко 

ученици взеха участие и от 

кои класове? 

Участие в отборната надпревара 

взеха 11 ученици от 3-те класове 

на нашето училище. 

Какви спортове бяха 

включени в състезанието? 

Спортният празник „Бързи и 

сръчни” се организира под 

формата на щафетно отборно 

бягане за деца, които са в 

редовна форма на обучение в 

училище и не са активни 

спортисти. 

Как се представиха нашите 

ученици? 

Представиха се достойно, като 

показаха дух и желание за 

победа, благодарение на 

наученото в часовете по 

ФВС. 

Има ли спечелени 

награди? 

Нашите възпитаници 

получиха грамота за 

отлично представяне. 

Доволни останаха и тези, 

които получиха награди от 

томболата. Надяваме се, че в 

следващия кръг на спортния 

празник, който ще се 

проведе през пролетта, 

нашите ученици ще се преборят 

за челните места. 

Пожелаваме Ви го от сърце! 

Въпросите зададе:  

Михаела  Хараланова – 6 б клас 

 В Деня на спортиста  се включиха  ученици 

от 5 , 6 ,7 и 10 клас, които активно участват в 

часовете по Физическо възпитание и спорт. Той се 

проведе на 16 ноември в село Аспарухово (на 80 км 

от Варна) под ръководството на г-н Г. Божинов, г-

жа С. Йоргова и г-жа Д. Колимечкова. Учениците 

играха в добре оборудвания нов спортен център, 

след това имаха подготвен обяд, а по-късно се 

разходиха край язовир Цонево. 

 Игрите включиха футбол, волейбол, 

хандбал. Някои 

ученици прекараха 

време във фитнес 

залата. 

 Ученици и 

учители играха 

заедно и това бе 

повод за приятни 

емоции. 

Любена Лазарова 

7 а клас 
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Национален конкурс 

„Да уловиш мига“ 

 Ученици от СУ „Пейо Кр. 

Яворов”  с ръководители Любка 

Бонева и Димитричка Михайлова 

участваха в Националния 

конкурс „Да уловиш мига” – Русе 

2019. Участниците представиха 

рисунки, фотографии и изделия 

от текстил. 

Заключителна среща по проект „Мелтеми“ 

 На 9 ноември в зала „Одесос“ на 

хотел Черно море ученици от СУ 

„П. Кр. Яворов“ участваха 

в  заключителната среща по 

международен проект 

„Подобряване на 

транснационалното 

законодателство в областта на 

морските отпадъци МЕЛТЕМИ“, 

организирана от Института по 

океанология на БАН във Варна. 

            В периода март 2018 – 

ноември 2019г. ученици от 6 и 7 

клас участваха в 4 акции за 

мониторинг на плажни ивици 

„Камчийски пясъци“ и 

„Шкорпиловци“, където 

събираха, категоризираха и 

измерваха отпадъци от 

антропогенно и техногенно 

замърсяване в обследваните 

райони.  

            В рамките на проекта 

учениците се включиха и в 4 

новаторски инициативи „ Blue 

cafes”, с цел повишаване 

осведомеността на широката 

общественост за голямото 

въздействие на морските 

отпадъци върху екологичното 

равновесие и развитието на 

черноморския регион. 

            За активно участие в 

дейностите по проекта доц. д-

р Виолин Райков, ръководител 

на проекта от българска 

страна, награди СУ „П. 

Яворов“ с голям смарт 

телевизор, а на най-

активните, създали макети, 

рисунки и информационни 

материали по темата за 

морските отпадъци, връчи 

грамоти и награди. Всички 

ученици и техните 

ръководители Б. Желязкова, 

Д. Цанкова и Н. Дончева 

получиха сертификати за 

участие в проекта. 

            Като представител на 

родителската общност на 

заключителната среща 

присъства и Г. Попова, зам.- 

председател на Обществения 

съвет на училището. 

Бисера Желязкова 

старши учител 



 

Щ е ви разкажа една история, 

която колкото и да е 

невероятна,  е самата истина. Аз 

съм куче и… мога да разказвам 

приказки.  

 Когато навън стане студено 

и завали сняг, хората се приготвят 

за най-светлия празник – за 

Коледа. Децата са най-

нетърпеливи, те очакват 

подаръци.  

 Ние, кучетата нямаме Дядо 

Коледа, но имаме Дядо Франко. 

Той също носи червена шапка и 

също раздава подаръци, но не 

като човешките, а малко 

по-различни.  

 Дядо Франко за 

разлика от Дядо Коледа не 

влиза през комина на 

камината, той 

целогодишно си лежи 

пред камината. Освен това 

Дядо Франко не кара елените да 

теглят шейната, той си я тегли 

сам. И най-важното е, че Дядо 

Франко раздава цяла година 

подаръци…. А какви са те?.....Тези 

от вас, които имат у дома 

някой, който прилича на 

Дядо Франко, знаят 

колко любов и 

преданост даряват 

кучетата. А нима 

любовта и 

приятелството не са 

най-ценните 

подаръци? Помислете 

над това, а може би в 

Коледната нощ,  под елхата, някой 

от вас ще намери като подарък 

точно това – едно малко, сладко 

кученце, което да бъде най-

добрият му приятел. 

 Желая Ви светли и 

споделени празници! Бъдете 

здрави и добри! 

Весела Коледа! 

Мария Д. Христова 
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 Обелвате и нарязвате 

тиквата на парчета, след което я 

настъргвате. Изсипвате тиквата в 

тенджера, добавяте олиото и 

захарта и задушавате, докато 

водата на тиквата поизври и се 

получи гъста каша. Добавяте и 

орехите, канелата и стафидите и 

слагате сместа на страна, за да 

поизстине. 

 След като  тиквената смес 

е поизстинала разтваряте пакета 

кори, намазвате кората леко с 

олио и в тесния ѝ край слагате от 

сместа, след което навивате на 

руло и поставяте рулото в тавата. 

Редите тиквеника от стените към 

вътрешността на тавата. Ако 

ползвате по-фини кори, то 

ползвайте по две, а не по една, за 

да не се накъсат при завиване. 

Повторете процедурата за 

навиването на рулцата, докато 

свършат корите и сместа. Накрая 

намажете с олио. 

 Тиквеникът  с готови кори 

се пече в предварително загрята 

на 180 градуса фурна, докато се 

зачерви, за което са му 

необходими около 50 минути. 

След като е готов го извадете от 

фурната и го изчакайте да 

изстине. Изстиналият тиквеник 

поръсете с пудра захар. 

Станислава Георгиева 

IX a клас 

СЪСТАВКИ: 

 Точени кори – 400 грама 
 Тиква – 1,2кг 
 Захар – 1 чаена чаша 
 Орехи – 1/2  чаена чаша 
 Олио – 1 кафена чаша 
 Канела – 1 чаена лъжица 
 Пудра захар – 1/2  чаена чаша 

РЕЦЕПТА: 



 

К оледа е интересно съчетание от 

множество зимни празници. И 

въпреки, че официално на този ден 

християните честват Рождество 

Христово, в народните обичаи по 

света са се запазили множество 

екзотични езически елементи. 

 Например в Исландия всяка 

година в навечерието на Коледа идва 

Коледната котка. И не е добра – яде 

хора,  но това да не ви стряска. В 

Исландия има традиция, че всеки, 

който е работил през годината, 

получава нова дреха за Коледа. За да 

окуражат децата да помагат в къщната 

работа, родителите им казвали, че 

Коледната котка ще познае 

мързеливите деца по това, че нямат 

нови дрешки за Коледа, и котката ще 

ги изяде. Едно от известните стихчета 

за Коледа окуражава децата да 

помагат на бедните, за да може и те да 

имат нови дрешки, които да ги 

предпазят от Коледната котка.  

 Светът е наистина голям и 

разнообразието дебне отвсякъде. Нека 

сега ви разкажем за няколко 

необичайни Коледни 

легенди и традиции…. 

 По 

немскоговорящите земи 

Дядо Коледа има зъл 

двойник, който се казва 

Крампус. Той прилича на 

дявол- космат, с рога и 

копита, и наказва лошите деца за 

белите, които са правили през 

годината. Ето защо на 6 декември 

(Никулден - свети Никола е 

първообраз на Дядо Коледа) в Австрия 

има традиция мъжете да обличат 

дяволски костюми и да плашат децата.  

 Друга легенда разказва, че в 

Швеция козелът е сред основните 

коледни символи на страната. 

Корените могат да се проследят до 

времето отпреди християнството- все 

пак козелът е свързан с бог Тор. Ето 

защо около Коледа всяка година от 

1966 насам в град Йевле се издига 13-

метрова фигура на коза от слама. И 

всяка година оттогава тя не успява да 

оцелее до празника, защото 

неизвестен извършители успяват да я 

запалят. Местни букмейкъри (хора 

които приемат залози), приемат 

залози дали тя ще издържи до Коледа, 

като това се е случвало само 4-5 пъти в 

историята.  

 В Италия подаръците за 

празника не се носят от Дядо Коледа, 

а стара вещица. Тъй наречената 

„Befana“ лети от къща на къща, яхнала 

метлата си, и 

дарява послушните 

деца с подаръци. А 

непослушните деца 

получават от старата жена въглища.  

 Има места, на които 

шаблонните коледни приготовления 

просто не се получава- няма елхи, 

няма сняг и никой не си мечтае за 

греяно червено вино пред горящата 

камина. Ето защо, в Австралия Коледа 

се празнува на плаж. Елените и 

плетените пуловери са част от един 

напълно непознат за австралийците 

свят, но пък дадеш ли им плажни 

кърпи в навечерието на празника, 

значи всичко е наред. Дядо Коледа не 

се придвижва с шейна,  а на сърф! 

През 2015 година 320 сърфисти, 

преоблечени като Дядо Коледа, се 

позабавлявали в морето на плажа в 

Сидни и с това попаднали в рекордите 

на „Гинес“. 

 А в Украйна украинските 

коледни елхи традиционно се 

украсяват с фалшив паяк и паяжина. 

Обичаят, за който се казва, че носи 

късмет, произлиза от народна 

приказка за една стара жена, която 

била толкова бедна, че не можела да 

украси коледната си елха. В Коледната 

сутрин тя се събудила и открила, че 

един паяк покрил елхата и със златна 

паяжина. 

Преслава Козарева—VIII a клас 
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 На 21 ноември православната 

църква отбеляза празника Въведение 

Богородично,  който в българския 

народен календар е отреден за Ден на 

християнското семейство. От векове 

се вярва, че домът е свещено място, 

където децата научават най-ценните 

житейски уроци и усвояват знания за 

света. По традиция на този ден 

цялото семейство се събира заедно. 

Този ден е хубав повод да покажем на 

близките си колко много ги обичаме 

и колко много те означават за нас.  По 

това какво е времето народът гадае 

какво ще е то през цялата следваща 

година. Ако е топло и слънчево, 

зимата ще е люта, лятото ще е сухо, а 

плодородието – слабо. Ако вали дъжд 

или сняг, зимата ще е снежна, лятото 

– дъждовно, а реколтата – богата. 

 В нашето училище се състоя 

ежегодният благотворителен базар, 

посветен на празника. Най-добрите 

експонати получиха награди. 

Кристина Желева—VII a клас 

ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 


