
 

 

Брой 3 Март  2020 

3 -ти март е националният празник на 

България – Освобождението на страната 

ни от османско владичество. Датата 

слага начало на Третата българска 

държава през 1878 г. след подписване на мирен 

договор между Русия и Османската империя, с което се 

слага краят на Руско-турската война от 1877-1878 г.  

 От този ден се правят първите стъпки към 

утвърждаването на България за суверенна държава. 

От 1888 празникът започва да се чества като Ден на 

Освобождението на България, а от 1990 г., с решение 

на Великото народно събрание, датата е обявена за 

национален празник на страната. 



 

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

В  периода от 21 до 28.03.2020 

г. предстои участие в 

обучителна дейност на екип от 

ученици и учители в гр. 

Темпълмор, Ирландия, по проект 

на програма Еразъм+ на тема 

„Обърната класна стая – от 

ученици за ученици“. През месец 

декември се проведе събеседване 

с желаещите ученици да участват 

в това пътуване. Те изпратиха до 

училищната поща своята 

автобиография и видео, в което 

представиха на английски език 

своите мотиви за участие. След 

разговора с комисията бяха 

излъчени следните пет ученици, 

които ще представят нашето 

училище в Ирландия: Любена 

Лазарова – VII а клас, Преслава 

Ангелова – VII а клас, 

Константин Маджаров – VII а 

клас, Александра Калчева – VI б 

клас и Ивайла Калчева – VI б 

клас. 

 Даниела  Лазарова                          

координатор на проекта за 

училището 

ПРЕДСТОЯЩО УЧАСТИЕ В ГРАД ТЕМПЪЛМОР  

ПО ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ+“ 

П рез месец януари бе 

обявен конкурс за 

създаване на лого на проект 

„Обърната класна стая“. То 

трябва да съдържа елементи, 

представящи страните- 

участнички и темата на 

проекта. Бяха представени 

два проекта за лога. Логата 

ще се състезават с 

предложенията на нашите 

партньори за избор на 

единно лого на проекта.  

Симеон Николов—VI б клас 
Преслава Ангелова—VII а клас 

КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО ПО ПРОЕКТ  

„ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ“ 
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У ченици от VI-ти клас 

започнаха разработването на 

ученически проект „Мисия 

ЧЕРНО МОРЕ“, като 

продължение на участието си в 

международния проект 

„MELTEMI“ на Института по 

океанология – Варна. Те ще 

предложат различни инициативи, 

за да ангажират вниманието и да 

повишат осведомеността на 

своите съученици, приятели, 

родители и учители по проблема 

със замърсяването на Черно море 

и крайбрежната ивица. Ще се 

организира информационна 

кампания със старта на онлайн – 

тест „Какво знам за Черно море?“, 

разработен от Християн 

Димитров – VI в клас, под 

ръководството на Ст. Казаков. 

Кампанията е още една стъпка в 

работата на СУ „П. Яворов“ като 

екоучилище при разработване и 

презентиране на екологични 

образователни практики за 

стимулиране на отговорно 

поведение и отношение към 

заобикалящата ни среда. 

Бисера Желязкова 

старши учител по биология и 

здравно образование 

 От началото на 

календарната 2020 година СУ 

„Пейо Кр. Яворов“ стартира 

работа по проект „Образование 

за утрешния ден“. Проектът е 

финансиран по ОП „Наука и 

образование за интелигентен 

растеж" 2014 - 2020 г. В 

училището са създадени 3 групи 

с ученици от V, VI и IX клас с 

ръководители Стойчо Казаков, 

Станислава Иванова и Мария Д. 

Христова. В рамките на учебната 

година учениците от V и VI клас 

ще се запознаят с основите на 

програмирането с езикът C++, а 

учениците от IX клас ще 

опознаят света на фотографията. 

 

Мария Д. Христова 

старши учител по математика и ИТ 

Проект „Образование за утрешния ден“ Расти, расти,  

елхичке ... 

 Със съдействието на госпожа 

Маргарита Маринова - председател 

на Екощаба и нейните ученици от 

VIII а  клас, учениците от I а засадиха 

своето първо дръвче и обогатиха 

биоразнообразието в училищния 

двор. Зелената красавица, донесена 

от гората в класната ни стая, която 

до вчера беше окичена с коледни 

лампички, намери своето място в 

училищния двор. Тя ще расте заедно 

с децата и те ще растат с нея... Няма 

да я забравят и на следваща Коледа 

отново ще грейне с празнична 

украса!  

Маргарита Маринова—главен учител 

и Пенка Никова—старши учител 

 Темата за планетите 

винаги е била интересна за 

всички. Учениците от IV клас с 

голямо удоволствие и 

ентусиазъм изработиха своите 

макети и подготвиха изложба 

във фоайето на начален етап. 

Женя Горанова 

старши учител начален етап 

проект „Мисия ЧЕРНО МОРЕ“ 
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Д амян Свободников от II а  

клас спечели първо 

място на Коледното 

математическо състезание, 

организирано от Съюза на 

българските математици, 

провело се на 15 декември 2019 

г. Нашият ученик се състезава с 

още над 270 второкласници от  

37 училища от Варненска 

област. За заслужения успех 

получи медал и грамота. 

 Дамян има подчертан 

интерес към математиката още 

от предучилищна възраст, като 

досега е участвал в редица 

математически състезания, в 

които заема челни места. 

 

Иванка Николова 

старши учител начален етап 

А нита Атанасова Димитрова—ученичка от III д 

клас взе участие в  XIV Национален танцов 

конкурс за театрално-сценични танци в гр. 

Димитровград. Ани се представи с два танца: „Фея на 

куклите“ и „Тарантела“. Също така тя участва и с 

красив танц на 

общоучилищното 

коледно празненство 

традиционно 

проведено в 

последната седмица 

преди коледната 

ваканция. 

 

Николина Тошкова 

Старши учител  

начален етап 

На 22 и 23 февруари 

2020 година се 

проведе XIX издание 

на Регионалния 

ученически конкурс 

„Моята България“ - 

за художествено 

слово и 

художествена 

фотография. 

Участие в конкурса 

взеха Рая Иванова и 

Ферай Неджет - 

ученици от  V а и  V 

б класове. 

В раздел 

художествено слово 

Рая Иванова  бе 

наградена с втора 

награда  и диплом за изпълнение на 

стихотворението „Възпоменание от Батак”, а 

Ферай Неджет  получи поощрителна награда  и 

диплом за изпълнение на стихотворението 

„Отечество любезно, как хубаво си ти!“. 

За поредна година възпитаниците на СУ „ Пейо 

Крачолов Яворов“ показаха своя талант и  се 

представиха достойно на конкурса. 

Диляна Колимечкова 

учител по БЕЛ 
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 На 13.01.1878 г. (по нов 

стил)  в град Чирпан се ражда 

големият български поет и 

участник в национално-

освободителните борби  в 

Македония и Одринско Пейо 

Яворов. Поетът на любовта, на 

светлината и тъмата 

събужда  всички тонове в 

българската душа - и 

любовния трепет, и 

космическата тъга, и болката 

по Македония, и по 

националната ни орисия. 

 По повод 142-годишнината от 

неговото рождение и в знак на 

преклонение и признателност 

към живота и делото на 

Яворов, представители на 

ученическия съвет при  СУ „П. 

Кр. Яворов“ гр. Варна 

поднесоха възпоменателен 

венец пред неговия паметник 

в Морската градина. 

По традиция ученици и 

учители положиха цветя пред 

бюст- паметника на поета и 

във фоайето на училището, 

припомняйки важни моменти 

от живота му. В рамките на 

честването 

седмокласниците  рецитираха 

неговите безсмъртни 

стихове  „Две хубави очи“, 

„Стон“ и „Заточеници“ пред 

първокласници. 

Ученици от V клас под ръководството 

на г-жа Д. Михайлова изработват 

мартеници в часовете за занимания по 

интереси. 

В сяка година в 

последната сряда на 

февруари отбелязваме 

международния Ден за борба 

с училищния тормоз. Тази 

инициатива започва през 

2007 г., когато две момчета в 

Канада застават зад гърба на 

свой приятел и съученик, 

който бил тормозен, защото 

дошъл на училище с розово 

поло. Дейвид Шепърд и 

Травис Прайс купуват розови 

тениски и на следващия ден 

раздават на всички в 

училище, които дръзват да се 

включат. А те се оказали 

много. 

На 26.02.2020 г. нашето 

училище отбеляза деня за 

поредна година с участието 

на ученическия съвет. 

Марина Димитрова 

Училищен психолог 



 

А ко имате нужда от 

животоспасяваща доза смях 

и забавление, то тази книга-игра е 

точно за вас! Книгите-игри са 

направени по такъв начин, че 

читателят може да започне да чете 

от средата на  книгата. Трябва да 

взима решения, които му помагат 

да разгадае някаква тайна, или да 

открие съкровище, следвайки 

картите в книгата. В интернет 

пространството има сайт за 

любителите на книгите-игри. Там 

може да откриете най-различни 

ревюта, статии и дискусии 

относно книгата, която ви вълнува 

https://knigi-igri.bg/ 

Няма начин да не сте чували за 

Българ и неговите невероятни 

приключения. В Българ:книга-

игра „ Тайната на пиратския 

остров“ ще се запознаете с Българ, 

Пешо, Унуфри, Билко бибитков, 

граф Монте Криско и други герои, 

с които ще изследвате Стария град 

на Несебър и седемте острова от 

мистериозния пиратски архипелаг 

в Черно море. В скачане от епизод 

на епизод и избор накъде да 

продължите, ще откриете един от 

Изгубените епизоди, а всичко 

това се води в Дневника на 

приключението.  

И както авторът казва: „Главният 

герой в тази книга си ТИ!“ 

Лиляна Петровска 

учител по БЕЛ 

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

Ако не си алергичен към чувство за хумор, 

четенето на тази книга е задължително 

1. Обогатява речника 

2. Кара ни да мислим 

3. Развива когнитивните умения 

4. Помага за научаването на нови 

неща 

5. Успокоява 

6. Помага ни да опознаем 

емоциите 

7. Пренася ни в нови светове 

8. Прави ни щастливи 

9. Помага срещу скука 

10. Развива говорните умения 

11. Учи ни да се фокусираме 

12. Вдъхновява 

13. Дава нови идеи 

14. Разширява мирогледа 

15. Подпомага бързото 

разрешаване на проблеми 

16. Подобрява четивната техника 

17. Помага за подобряването на 

правописа 

18. Забавно е 

19. Развива чувството за емпатия 

20. Позволява ни да пътуваме във 

времето 

21. Стимулира въображението 

22. Помага ни да говорим по-

добре 

23. Развива критичното мислене 

24. Подобрява граматическите 

познания 

25. Позволява ни да се докоснем 

до различни култури 

26. Стимулира мозъка 

27. Дава ни различни теми за 

размисъл 

28. Обогатява общата култура 

29. Подобрява уменията за 

преразказване 

30. Подобрява паметта 

31. Прави ученето по-лесно 

32. Предизвиква ни да опитваме 

нови жанрове 

33. Събужда любопитството 

34. Увеличава креативността 

35. Подобрява комуникативните 

умения 

35 причини защо четенето на книги е важно 



 

 Госпожо, знам, че Вие сте 
ангажирана, но бихте ли 
споделили с  нас? 

В изречението  Госпожо, 
знам, че Вие сте ангажирана, но 
бихте ли споделили с  нас? 
говорещият използва така 
наречената учтива форма. Как се 
съгласуват прилагателните 
имена и причастията в тези 
случаи и защо толкова често 
грешим? 

Когато в учтивата форма 
има прилагателно име или 
причастие, което завършва на –н 
или –т ( минало страдателно 

причастие), използваме 
единствено число. 

Госпожице, Вие сте 
прекрасна. 

Госпожо Петрова, знам, че 
сте ангажирана. 

Господин Иванов, Вие сте 
издигнат като депутат от 
Вашата партия и затова днес сте 
гост в нашето предаване.  

Най- много грешки се 
наблюдават в случаите, когато в 
състава на учтивото изказване, 
имаме причастията, завършващи 
на –л. Тогава употребяваме 
форми за множествено число. 

Господине, Вие сте 
казали, че……. ( а не:сте казал, 
че). 
Правилната форма на учтив 
въпрос към непозната жена е  
Госпожо, бихте ли посочили 
адреса си? (а не бихте ли 
посочила).  

Диана Йорданова 
учител по БЕЛ 

 Прилепите са бозайници. Те раждат своите мал-

ки и ги хранят с мляко, а телата им са покрити с 
косми; 

 Те са единствените бозайници, които могат да 

летят активно; 

 Обитават всички континенти с изключение на 

полярните и високопланински области и някои 
отдалечени острови; 

 Прилепите съществуват на Земята от преди 55 

млн. години; 

 В света има около 1100 вида прилепа. В Европа са 

разпространени 35 вида, като 33 вида от тях се 
срещат и в България; 

 Близо 25% от всички видове прилепи са 

застрашени от изчезване, а 12 вида са 
окончателно заличени от лицето на Земята 
вследствие на човешка дейност; 

 Живеят до 20-30 години; 

 Прилепите в Европа се хранят само с насекоми. 

Колония от 300 индивида за едно лято поглъща 
около 550кг. насекоми. За една нощ това са 
приблизително 20 000 комари, бръмбари, 
пеперуди и други насекоми, голяма част от 
които се считат за вредители. Едно малко 
прилепче за един час може да изяде 1200 комара;  

 Всички видове имат очи, но се ориентират и 

ловуват предимно с помощта на ултразвук. 
Ултразвуковите сигнали са звуци с честота над 
18 000 Hz, което ги прави недоловими за 
човешкото ухо. Те се генерират от прилепите, 
излъчват се в пространството, отразяват се в 
околните препятствия или в жертвите и се 
улавят обратно чрез добре развитите уши. 
Прилепите могат да улавят отразени сигнали от 
много малки предмети - с размери под 0.5 mm.; 

 Подобно на птиците, много от прилепите 

мигрират на големи разстояния, които могат да 
достигнат до 750 км.; 

 В България най-малкият прилеп достига до 18 см 

с разтворени криле, а най-големият –до 46 см. 
 

Бисера Желязкова 
старши учител по биология 

и здравно образование 
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Н яколко месеца след 

започване на учебната 

година разговаряме с Диана 

Стоянова, майка на Тихомир 

Димитров от VII б клас. 

Научаваме, че Тихомир се е 

обучавал при нас в 1-ви и 2-ри 

клас. След това се премества в 

друго училище поради смяна на 

местоживеенето. През тази 

учебна година Тихомир отново 

се връща в СУ „Пейо Яворов“ 

като е записан в своя „стар“ 

клас.  

 Госпожо Стоянова, 

защо отново избрахте нашето 

училище? 

 Оказа се, че най-

близкото училище не винаги е 

най-доброто решение. Във 

времето се породиха доста 

проблеми, които не се отразиха 

добре на Тихомир. Братът на 

Тихомир – Георги Димитров е 

завършил 7-ми клас тук и сега 

успешно следва в 

Икономическия университет – 

Варна. Бяхме убедени, че 

училище „Пейо Яворов“ има 

какво да предложи и още при 

първото ни идване Тихомир 

заяви: „Искам да уча тук!“ 

 Какво Ви впечатлява 

най-много при нас? 

 Отношението към 

учениците – топло и човешко – 

като се започне от охраната и се 

стигне до директора. 

Затрогващи са малките неща, 

като това например как малките 

ученици поздравяват 

охранителя. 

 Какво е отношението 

към Тихомир в 

неговия клас? 

 Той е бил 

преди време в този 

клас и сега се 

чувства 

изключително 

добре. Децата си 

помагат. Той отива с 

желание на училище като 

старателно се готви за часовете. 

Бях впечатлена от първата 

родителска среща. Класният 

ръководител г-жа Надежда 

Кънчева познава добре 

родителите и отделя внимание 

на всеки. 

 Какво е Вашето 

пожелание? 

 Във Вашето училище има 

сформиран екип от 

професионалисти, на който 

искам да пожелая здраве и 

високи постижения! 

Интервюто взе:  

Даниела Лазарова 


