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ПАМЕТ БЪЛГАРСКА

ИЗ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

АЗ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА

ПРИКАЗКИ ЗА ДОБРОТО

УНИКАЛНА БЪЛГАРИЯ

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

ГОРЕЩО ИНТЕРВЮ

ЗА НА-МАЛКИТЕ

СТРАНИЧКА НА УЧЕНИКА

ЗАБАВНА СТРАНИЧКА

Заветите на Левски към България
Когато почитаме паметта на Васил Левски, всички се обединяваме около твърдението, че
Апостола е най-големият герой на България. Неговата личност събира в себе си толкова качества и
добродетели, че дори днес, когато масово сме разединени, почитането на героя успява да ни
обедини, да ни накара да се замислим и да осъзнаем, че човек, ако вярва силно в нещо, може да го
постигне.
Величието на Васил Левски далеч не се изчерпва с това, което той прави, докато е жив.
Смятаме, че завещанието, което оставя на нас – бъдещите поколения, е едно от най-големите
съкровища, до които можем да се докоснем. То се крие в някои съвсем прости негови думи, които
днес звучат по-актуални от всякога. В следващите редове ще публикуваме някои от думите на
Апостола и смятаме, че ако вникнем в тях, ще научим много.
Бързата работа ялова излиза
Всекиму ще се държи сметка за делата.
Всичко се състои в нашите задружни сили.
Дела трябват, а не думи.
Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.
Играем с живота на 7 милиона българи — трябва зряло да се постъпва.
Има два пътя — кой ще изберете?
И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.
Народната работа стои над всичко.
От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.
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142 години от гибелта на
на Апостола на Свободата –
Васил Левски
Васил Левски е български национален герой. Той
е идеолог и организатор на българската национална
революция, основател на Вътрешната
революционна организация (ВРО). Известен е и
като Апостола на свободата, заради
организирането и разработването на революционна
мрежа за освобождаване на България от османско
иго. Пътува по страната и създава частни
революционни комитети, които да подготвят обща
революция.Неговата мечта е чиста и свята
република, в която всички да имат равни права,
независимо от своята народност и вероизповедание.
Създадената от него революционна мрежа е
основата, върху която стъпват организаторите
на Априлското въстание през 1876 г.

ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш ?

и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.
Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в полята,
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата.

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,
затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.

Зимата пее свойта зла песен,
вихрове гонят тръни в полето,
и студ, и мраз, и плач без надежда
навяват на теб скръб на сърцето

Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
.
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В началото на месец февруари Ученическия съвет и Ателие “Млад
журналист“ обявиха конкурс за рецитиране на стихотворение,
посветено на приятелството и толерантността. Имаше много
желаещи, но най-активни бяха децата от трети клас.Аплодисменти
за тях! Класираните бяха наградени в Деня на розовата фланелка,
който бе на 25 февруари.Всеки клас се представи с някаква идея.

 На 19 февруари учениците от
четвърти и шести клас представиха вълнуваща програма,
посветена на Апостола на свободата – Васил Левски. Всички
със затаен дъх слушаха чудесните изпълнения на рецитаторите.
Браво на тях!



На 20.ІІ. 2015 се проведе
тържество, посветено на
Българското народно творчество.
Този празник беше изпитание не
само за учениците и учителите, но и за някои от родителите.
Защото и те имаха свое участие. Е, не пяха песни и не декламираха стихчета, но затова пък оформиха
чудесен и апетитен кът, посветен на българския хляб. Представиха различни видове обредни хлябове,
посветени на търнавските традиции.


На 26.ІІ.2015 учениците от V клас показаха, че могат да работят добре, когато пожелаят. Проведе се
открит урок по БЕЛ при г-жа Теодосиева. В урока беше демонстрирана и съвместна работа с
ресурсния учител.



26.ІІ.2015 се оказа ден, в който нашите деца показват умения и
успехи. Тихомир Динев от VІ клас замина за гр. Плевен, където
получи награда за портрет на Хр. Ботев, изработен с пясък. Той зае
първо място в Национален конкурс, посветен на 3 март, организиран
от Панорамния комплекс. Браво, Тихи!



На 27 февруари пред кметството се
проведе тържество, посветено на
най-традиционния български празник – Баба Марта. В него взеха
участие деца от 2 клас, които представиха литературно-музикална
програма . А петокласниците изиграха своята ръченица. После
закичиха дърветата в парка с мартеници .Участваха в конкурс за

мартеници – бяха наградени всички участници
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Цветелина Божурска
от VІІІ клас участва в конкурс,
организиран от Ресурсен център гр. Враца, отдел
Логопедия.
Тя спечели първо място. Ето и нейното прекрасно
съчинение, посветено на родното място.

Моето родно място
Родното място е най-топлото и най-личното
късче в сърцето на човека. То е там, където си роден
и първо мляко засукал. Там, където са минали най-съкровените ти
мисли и чувства. Там, където са близките и приятелите ти. Там, където е
останал свободният дух на твоите прадеди.
Търнава е моето родно място, моят дом, моята татковина. Тук направих
първите си стъпки. Тук разбрах какво е радост и тъга, любов и подкрепа. Научих се
да различавам доброто от злото, истинското от фалшивото, да не съдя книгата по
корицата и да търся положителната страна на нещата (на хората и изобщо). Тук се
уча и опознавам себе си. Тук се изграждам и усъвършенствам като личност със свои
принципи, качества и постижения. Когато си далеч от родното си място, от дома, от
родината, ти се чувстваш като едно дърво без корен. Защото именно родният край е
това нещо, което те свързва с предците ти, с рода ти, с корените ти. То пази детските
ти спомени, топлата прегръдка на мама и поучителните разкази на тате.
Макар и малко по територия, аз обичам своето родно село и съм горда да се
нарека търнавченка! Обичам Търнава! Обичам всяко нейно кътче! Обичам нейните
необхватни с око поля. Красотата на реките Скът и Грезница, обградени от зелените
баири. Необятните и просторни нивя с натежалите златни класове и дългите лозя със
сочните гроздове, приканващи трудолюбивите хора на работа и отблагодаряващи им
се с обилно грозде и руйно вино. Обичам малките горички с величествените корони
на дърветата и опияняващия аромат на горските цветчета и храстчета. Обичам
първите разцъфнали кокичета и лястовичките, кацнали на жицата. Обичам
запленяващата лятна песен на щурчетата. Изгревът, радостно посрещан от
ранобудната песен на първите петли. Залезът, тъй червено-сияен, сливащ се със
златните класове и губещ се там, някъде зад хоризонта. И снежно-пухкавата
пелерина, с кристално-белите снежинки, които нежно танцуват под звука на
коледните камбанки и веселите гласчета на пързалящите се малчугани.
Гордост за всички търнавчани е, че точно тук са родени и живели личности,
допринесли както за селото, така и за Родината: Вълка Ташевска – първата жена
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офицер по време на Втората Световна война; генерал Пешлеевски; Боян Ташевски и
Аспарух Белослатенски– офицери в БНА (Българска народна армия) ; Вера Балева –
поет, писател. В Търнава има и много интересни забележителности, внасящи колорит
в историята и настоящето на селото. Като започнем от р. Грезница и р. Скът; през
партизанското кладенче; плочите на тримата търнавчани, загинали във Втората
Световна война; къщата на Вълка Ташевска и детската градина, носеща нейното име;
ОУ „Христо Ботев“, което съществува от 1837 г.; църквата, подновена и с нова
камбана, чиито звън се чува из цялото село; читалище „Напредък“, състоящо се от
зала, в която се изнасят пиеси, рецитали и програми и библиотека с модернизирана
компютърна зала; паметникът на незнайния войн; четирите добре поддържани
паркове, които красят нашето село; до деветте могили.
Никога не съм искала да живея на друго място. Но знам, че ще ми се наложи
да отида да уча в други училища, в малки и големи градове… Но никога няма да
забравя моята малка Търнава!... Без значение къде съм, тя ще е винаги в сърцето ми!
Търнава е най-милото и най-скъпото ми!... Не бих я заменила с друга!... Защото
родното място, родният край е като майката – единствено и незаменимо! Винаги,
когато си мисля за родното село, в съзнанието ми отекват думите на отдавна
наученото стихотворение:
„Бяла, спретната къщурка, две липи отпред.
Тука майчина милувка сетих най-напред.
Тука, под липите стари не веднъж играх;
тука с весели другари скачах и се смях...
Къщичке на дните злати, кът свиден и мил!
И за царските палати не бих те сменил!”
В следващия брой очаквайте и съчинението на Мелиса от VІІ клас, която зае Второ
място.
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Из “Пипи дългото чорапче” - Астрид Линдгрен
- Какво пише там? – заинтересува се Пипи.
- Пише: “Страдате ли от лунички?” – обясни й Аника.
Тя бутна вратата и влезе в магазина, последвана от Томи
и Аника. На щанда стоеше възрастна дама. Пипи тръгна
право към нея.
- Не! – заяви решително тя.
- Какво обичаш? – попита дамата.
- Не! – повтори Пипи.
- Не разбирам, какво искаш да кажеш – учуди се дамата.
- Не, съвсем не страдам от лунички! – заяви Пипи.
Едва сега дамата проумя, но когато се загледа в Пипи, не можа да се въздържи и
възкликна:
- Но, мило дете, цялото ти лице е обсипано с лунички!
- Ами, че да! – отвърна Пипи. – Но не страдам от тях, а си ги харесвам!
ДОВИЖДАНЕ!
***
“То наистина не си заслужава – каза Пипи. — Големите хора
никога не се забавляват. Имат само купища неприятни работи
и глупави дрехи, и мазоли, и данък общдоход.
- Пък и не умеят да си играят – отбеляза Аника. - Уф, като си
помислиш, че чисто и просто трябва да пораснеш!
- Кой е казал, че трябва, възрази Пипи. – Ако не се лъжа, тук
някъде има едни хапчета… Едни много хубави хапчета за хора,
които не искат да пораснат”.
***
“Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери.
Именно това правят нещотърсачите.”
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Ако можех да отгледам детето си отново
Ако можех да отгледам детето си отново:
Щях най-напред да се погрижа да има самочувствие, а след това дом...
Щях повече да рисувам с пръсти
и по-малко да соча с пръст...
Щях да отделям по-малко внимание на грешките
и повече на близостта...
Щях да гледам по-малко часа
и час по час да си отварям очите...
Щях да искам по-малко да знам
и повече да обичам...
Щях да ходя повече на екскурзии
и повече да пускам хвърчила...
Щях да престана да си играя на сериозна
и сериозно да играя...
Щях повече да тичам през полята
и да зяпам звездите...
Щях повече да гушкам
и по-малко да дърпам и тегля...
Щях по-честичко да виждам
дъба в жълъдчето...
Щях по-рядко да съм твърда
и да утвърждавам по-често...
Щях по-малко да ратувам за любовта към силата.
И да се грижа повече за силата на любовта...
ДАЯН ЛУМАНС
И ОЩЕ НЕЩО ЗА ДОБРОТО…
На 25.ІІ.2015 година в нашето училище се проведе за трета
поредна година Деня на розовата тениска. В този ден
всички ученици изразиха своето съпричастие към идеята за
спиране на тормоза в училище. Всеки клас допринесе с
нещо този ден да стане неповтоим и запомнящ се. Имаше
много песни, стихове, скечове, танци, постери. Учениците
от ІІІ клас провокираха
своите съученици с една
Малка книжка за
приятелството. На тяхната чудесна идея откликнаха техните
каки и батковци от VІІІ клас, които отговориха със своя версия
на книжката. Така идеята получи своето продължение.
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Защо да четем на децата?
1. За да стимулираме сетивата им – детето гледа, докосва и слуша едновременно. Четенето
стимулира неговия слух и зрение чрез връзката картинка/дума.
2. За да развиваме фината моторика на детето – малкото дете първоначално започва с дъвкане и
мачкане на книгите, след това се научава да разгръща страниците им, постепенно координира
движенията на окото и ръката си.
3. За да развием капацитета на детето да слуша – способността да се задържа вниманието е
добра предпоставка за всяко бъдещо обучение.
4. За да развием любопитството у детето – четенето е благоприятно за развиване на уменията за
търсене и откривателство още от най-ранна възраст /разглеждайки книжки с картинки/, както и за
научаване на нови неща.
5. За да осигурим на детето взаимодействие с възрастния – четенето е ситуация, осигуряваща
спокойствие, ситуация, в която възрастният /родителят/ посвещава време на детето и засилва
усещането му за значимост.
6. За развитие на езиковите способности на детето и за обогатяване на речника му –
богатството на речника на едно дете е една от предпоставките за училищния му успех.
7. За овладяване на умението за разбиране на слухово възприети текстове - запознаването на
децата възможно най-рано със структурата на една история (начало, приключения, край, наличие на
логически и времеви връзки, съгласуне на времена) ще им даде възможност да разкажат за своите
собствени преживявания по логичен и хронологичен начин.
8. За подпомагане на тяхното ограмотяване – запознаването от ранна възраст на децата с
книгите, ще им помогне в овладяването на четенето и писането, тъй като те разбират, че
напечатаните в книгите думи, са същите онези, които изричаме говорейки.
9. За развитие на тяхното въображение и креативност – креативното дете се справя по-лесно с
непредвидените ситуации, в които го поставя животът.
10. За да развием себепознанието у децата – приказките позволяват
на децата да се срещнат със своите емоции, да ги разбират, да ги
назовават. Детето се идентифицира с героите и осъзнава, че те
изпитват същите емоции като него /радост, гняв, ревност, страх.../.
По този начин детето се чувства нормално, то преработва факта, че
емоциите му, фантазиите му не са чудовищни. Когато накрая героят
победи, това е също победа за детето, което се е идентифицирало.
Приказките помагат за намаляване на детските страхове.
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„Мечтател” пита, а Вие отговаряте.
Интервю с госпожа Калина Христова, зам.директор на Ресурсен
център гр. Враца

1. Вашето име и училището, което представяте?
2. С какво Ви впечатли нашето училище? То харесва ли Ви?
3. Запознати ли сте с трудностите, които съпътстват работата и
живота в едно селско училище?
4. Споделяте ли мнението на много медии, че учениците в селата
са едва ли не втора ръка? Често чуваме да говорят за нас с
пренебрежение.
5. Запознахте ли се с нашия вестник?Харесва ли Ви? Какво
мислите за него?
6. Какво бихте посъветвали нашите читатели?
7. А какво ще ни пожелаете?

1.Калина Христова - зам.директор на Ресурсен център гр.Враца
2.Това не ми е първа визита във Вашето училище и винаги съм много впечатлена от него ,
защото виждам, че кипи живот и че децата наистина харесват да идват на училище и с
удоволствие участват във всички извънкласни дейности.
3.Да, запозната съм, не само в селското, но и в градското. Навсякъде.За съжаление има
много трудности, но с такива учители, каквито Вие имате във Вашето училище, трудностите
се преодоляват много лесно.
4.В никакъв случай! Напротив, дори мисля, че учениците в селата са много по-задружни,
много по-мотивирани да постигат успехи и че по-никакъв начин не отстъпват на децата на
градските училища.
5.Да.Много ми харесва като дизайн.Пожелавам
му успех и много читатели.
6. Да се учат добре, да играят повече, да четат
книжки и по-малко да се крият зад телефоните,
таблетите и мониторите.

9

Най-старият европейски град е в
България
Български
археолози
казват, че са открили
най-стария
праисторически град в
Европа, съобщава BBC.
Укрепеното с крепостни
стени селище се намира в
близост
до
Провадия.
Учените смятат, че то е
било важен производител
на сол. Откриването му в
Североизточна
България
вероятно е свързано с
Варненското златно съкровище, намерено преди 40 години. Златното съкровище,
открито през 1972 г. при разкопките на Варненския халколитен некропол, се смята за
най-старото обработено злато в света.
Археолозите смятат, че в градчето са живели около 350 души и определят
възрастта му на между 4700 и 4200 пр. н. е. - около 1500 години преди началото на
Микенската цивилизация. Според учените жителите на селището са варяли вода от
местен извор и са я използвали, за да правят тухли от сол, които са служели за
съхраняване на месо.В тези времена солта е била изключително ценна стока и това би
могло да обясни огромните крепостни стени, ограждащи селището. Разкопките на
мястото са започнали през 2005 г. и са разкрили и останки от двуетажни къщи,
множество изкопи, служещи за изпълняване на ритуали, както и части от порти и
бастиони.
Наскоро археолозите откриха и малък некропол, който все още проучват. Не
говорим за град като полисите в Гърция, древен Рим или средновековна крепост, а за
селище от петото хилядолетие преди Христа, обяснява Васил Николов от
Националния археологически институт пред "Франс прес". Археологът Крум
Бъчваров казва, че последните открития са изключително интересни. Високите стени
около селището, изградени от каменни блокове, са нещо невиждано досега в
разкопките в Югоизточна Европа, обяснява той. Подобни солни мини близо до Тузла
(Босна) и Турда (Румъния) могат да докажат съществуването на цивилизации, които
са добивали мед и злато в Карпатите и Стара планина в този период.
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Любопитни факти за Свети Валентин
* Всяка година на 14-и февруари милиони хора по целия
свят си разменят картички, бонбони, цветя и
подаръци за най-специалния ден през месеца – Свети Валентин. Името
на празника идва от мъченик, живял през 3 в. на име Валентин.
*Една от най-популярните теории за произхода на празника е, че император
Клавдий II не е искал римските мъже да се женят по време на война. Епископ
Валентин действал против волята му и извършвал тайни сватби.
*Затова Валентин бил арестуван и екзекутиран. Споделяме още няколко интересни и забавни факти за
Деня на влюбените.
*Празникът има някои доста тъмни корени. Някои историци смятат, че Свети Валентин всъщност
започва в Древен Рим като езически фестивал на плодородието, наречен Луперкалия. По време на този
фестивал са се извършвали жертвоприношения с животни, а жените са били удряни с кожи, докато не
прокървят. Самото кървене се е приемало като знак за плодородие.
*През 1300 година Свети Валентин официално става празник, свързан с любовта и романтиката, но без
жертвоприношения. Празникът е християнизиран и се празнува в
средата на февруари, защото мнозина вярвали, че птиците са
започвали сезона на своето чифтосване на 14 февруари, което е и
причината гълъбите често да са свързани с любовта.
*Първите валентинки са били изпратени през 15-и век. През 17-и век
хората започнали да обменят картички и писма за празника. Найпопулярният подарък за Свети Валентин са цветята. Следван от
шоколада и бижутата.
*Червената роза е любимо цвете на Венера, която е римската богиня на любовта. Червените рози се
считат за цветята на любовта, защото червеният цвят означава силни романтични чувства.
Първата кутия за шоколадови бонбони във формата на сърце е произведена през 1868 година.
Днес
за празника на влюбените се продават повече от 36 милиона кутии с
шоколадови бонбони във формата на сърце.
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Бабата и мечката
Отишла една баба в гората за дренки. Тъкмо
се покачила на дряна – и мечката под дряна.
– Слизай, бабо! – изръмжала Мецана.
– Защо да сляза? – попитала бабата.
– Да те изям!
– Олелеее! – завайкала се бабата. – Недей,
Мецано, ме яде, защото съм дърта и жилава, ами
ела довечера у дома на гости. Имам три дъщери.
Първата е Мекушка, втората е Якушка, а третата
– Веченка. Която си избереш – нея изяж!
Излъгала се мечката и оставила бабата. Като си
напълнила торбичката с дренки, бабата се
прибрала вкъщи и заключила вратата. Настъпила
нощта. По едно време пристигнала мечката и се
провикнала:
– Дай ми, бабо, Мекушка!
А бабата се обадила от вътре:
– Мекушка си е меко постлала и си е сладко заспала!
– Дай ми, бабо, Якушка! – захлопала Мецана.
– Якушка е яко вратата заключила! – отвърнала бабата.
– Дай ми, бабо, Веченка или ще те изям! – изревала мечката.
– Не можеш, защото не ходи вече баба самичка в гората за дренки – рекла
бабата и угасила светлинката.
А мечката си повлякла опашката към гората.
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Намери сянката на всеки предмет

-
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