
На 01.октомври учениците от 6-ти и 7-ми от танцовия състав взеха 
участие в ОДК –Аксаково послучайоткриванетонаучебнатагодинас 
изпълненията „Мажоретен танц“ и „Ганкино хоро“ . Заедно със своя р-л г-
жа Антония Стоянова,нашите момичета успяха да впечатлят гостите на 
мероприятието и представиха достойно нашето училище. 

05.октомври – Международен ден на учителя  

В цял свят учителската професия е считана за една от най-благородните и 
значими за всяко общество. В нея е заложен изначалният човешки стремеж 
към образование и духовно израстване. "Учител" е дума, която се е 
превърнала в нарицателно за личност-пример, субект за подражание и 
последване.  
През 1994 г. ЮНЕСКО взе решение денят 5 октомври да бъде обявен за 
Международен ден на учителя.Празникът се почита официално в 100 
страни в света,една от които е и България. 
 
„Посредственият учител казва. Добрият учител обяснява. По-добрият 
учител демонстрира. Великият учител вдъхновява“. Уилям Артур Уорд 
Честит празник мили учители.Това стихотворение е поздрав за Вас! 
 

Ръката на учителя 
 
На теб са ти останали длъжници 
поетите на всички времена... 
От огъня на твоите зеници 
са пламвали сърца и знамена. 
 
А ти гориш – безименен и скромен. 
От теб животът става по-красив. 
Не ти е нужен паметник огромен, 
щом гледаш с погледа на всеки жив. 
 
На теб са ти останали длъжници 
поетите на всички времена... 
Догаряли са твоите зеници- 
на другите дарили светлина. 
 
Затуй наместо паметник гранитен, 
ти в спомените наши си изгрял. 
И всеки помни по един учител - 



из стръмното ръката му подал. 
 
Харалампи Харалампиев  

Честит празник,колеги ! 

И тази учебна година нашето училище ще участва в благотворителната 
кампания – „Капачки за бъдещето“ , с която ще подпомогнем 
осигуряването на апаратура за недоносени деца. Приветстваме всички 
ученици и родители да се включат в инициативата по събиране на 
пласмасови капачки.Пласмасови туби за събиране на капачките ще има 
поставени на входа на училището и в класните стаи. Нека, заедно 
подпомогнем добрата кауза! Благодарим ви предварително! 

С 21 млн. капачки купиха два кувьоза за 
бебетата в МБАЛ "Св. Анна" 
       

 

 виж галерията 
21 тона капачки или общо 21 млн. капачки, са били събрани при последната дарителска 
акция във Варна на сдружение "Аз вярвам и помагам". Те са били използвани за 
закупуването на два неонатални инкубатора на обща стойност 16 800 лв. с ДДС, 
съобщи днес председателят на организацията Владислав Николов, предаде репортер 
на Varna24.bg. 
 
Броят на капачките е толкова голям, че с тях можем да напълним два пъти басейн 
"Приморски", обясни младият човек. 



 
Той допълни, че от старта на кампанията във Варна през 2015 г. до момента са събрани 
общо 69 тона капачки, с които са осъществени общо три дарения на бебетата в 
морската столица. Две от даренията са модерна апаратура за новородените в МБАЛ "Св. 
Анна", а едното е за АГ-болница във Варна.  
 
В кампанията са се включили децата от всички детски градини, детски ясли и някои 
училища във Варна, а в последната публична акция  около 15 000 души не само о 
Варна, а и от други градове в страната.  

 

 

Конкурс – „Ние обичаме животните“ 

4. октомври - денят, в който хиляди природозащитници по цял свят и 
организации за закрила на животните отбелязват Световния ден за защита 
на животните. Началото му е поставено през далечната 1931 г. от 
участниците в международен конгрес на еколозите, проведен във 
Флоренция. Датата е избрана и заради католическия празник, посветен на 
св. Франциск – покровител на животните и природата. Въпреки това в 
отбелязването на този ден се включват и много хора, изповядващи 
различна религия и с всевъзможни политически убеждения. 

Онова именно, което ги обединява, е уважението и любовта им към 
животните - желанието им да изразят благодарност към онова, на което ни 
учат те. 

По случай Световния ден за защита на животните децата от нашето 
училище нарисуваха прекрасни рисунки под мотото „ Ние обичаме 
животние“. 

 

 

„Да запазим децата на пътя“ 

    Г-жа Антония Стоянова и г-жа Невянка Тодорова подготвиха табло във 
връзка с инициативата – „Да запазим децата на пътя“. 

 

Световният ден за възпоменание на жертвите от катастрофи се отбелязва 
всяка трета неделя от месец ноември с решение на Асамблеята на ООН от 
26.10.2005 г. 

Само за миналата 2017 година загиналите на пътя в България са 678 
души,по данни на МВР. 



С провеждането на този ден се цели да си спомним за загиналите хора на 
пътя, да изразим съболезнование към мъката на семействата за понесените 
загуби и да отдадем необходимото на всички, които участват в 
ликвидацията на последствията от катастрофи.  

 

Маратон на четенето – 22.10-26.10.2018г. 

Обичам те, българска реч, 
звук сладък, най-мил в звуковете, 
ту арфа звънлива, ту меч 
на майстор художник в ръцете... 
                                          (Из „Родна реч“,Иван Вазов) 
 

Стартирахме успешно националната седмица на четенето на 22.октомври с 
учениците от Подготвителна група. На децата „гостуваха“ любими 
приказни герои от книжките. Присъстваха и родители,а мероприятието 
премина под надслов – „ С мама приказки четем“. 

На 23.октомври децата от първи до четвърти клас проведоха маратон по 
правопис и краснопис,маратон на четенето,както и влязоха в ролята на 
разказвачи.На мероприятията присъстваха и техните родители. 

Учениците от 1.клас показаха своите умения да пишат с изучените букви в 
състезание по краснопис. 

2.а и 2.б клас избраха най-добрите си четци в състезание за „Най-добър 
четец“. Победителите получиха и грамоти за своя успех.  

3.а и 3.б клас посетиха библиотеката,където четоха приказки от различни 
автори. Те също се състезаваха в категория - „Най-добър четец“. 

4.клас се изявиха като разказвачи и победителите в състезанието за „Най-
добър разказвач“ получиха предметни награди и грамоти. 

На 24.октомври 5.а и 5.б клас проведоха състезание за краснопис – 
„Грамотни ли сме...?“.                                                                                                                   
Също така ученицитеот 5.а и 5.б клас влязоха в ролята на древногръцки 
богове и показаха завиден актьорски талант с авторовата пиеса на г-жа 
Мариела Петрова – „В света на боговете“ в ОДК- Аксаково. 

6.клас се състезаваха помежду си,за да грабнат приз за „Най-добър четец“. 
Победителите позираха с усмивка на лице и грамоти заедно със своя 
класен ръководител – г-жа Радостина Христова. 



7.клас се надпреварваха кой ще бъде „Най-добър разказвач“. Най-добрите, 
разбира се, позираха със своите грамоти.  

 

Учебна евакуация по пожарна безопасност – 26.10.2018 г. 

Проведохме и учебна евакуация по пожарна безопасност,като 
инсценирахме пожар в двора на училището. Целта бе учениците заедно със 
своите класни ръководители да напуснат по най-бързия начин класните 
стаи и по този начин да са подготвени за бърза реакция при евентуален 
пожар. 

115 г. от рождението на Джон Атанасов –„Покрай всички машини не 
ползваме ума си“ 

Джон Атанасов е роден на 4 октомври 1903 г. близо до Хамилтън, Ню 
Йорк. Неговият баща Иван Атанасов е български емигрант, роден в село 
Бояджик, Ямболско, през 1876 г., когато в разгара на Априлското въстание 
загива баща му. През 1889 г. на 13-годишна възраст Иван Атанасов заедно 
с чичо си емигрира в Америка. Майката на Джон Атанасов, Ива Луцена 
Парди, е учителка по математика. В нейните вени тече ирландска и 
френска кръв. След смъртта на Иван Атанасов през 1956 г., насърчавана от 
своите деца, Ива пише „Спомените на Ива Атанасова за съпруга ѝ Иван 
Атанасов“, откъдето научаваме много за произхода и детството на Джон 
Атанасов. 

Създаване на компютъра АВС 
След опити с различните налични по това време сметачни устройства 
Атанасов пръв въвежда понятието „аналогов компютър“. През 1936 г. 
заедно с Глен Мърфи, колега атомен физик, създават малък аналогов 
калкулатор за изследване на геометрията на повърхности, който наричат 
„Лапласиометър“. Атанасов установява, че той има присъщите 
недостатъци на аналоговите устройства – точността му зависи от работата 
на други части на машината. 
 

Джон Атанасов и България 



 
 
Паметник на Джон Атанасов пред Телефонната палата в София 
Джон Атанасов посещава България два пъти. 
Първото му посещение е през 1970 г. по инициатива на акад. Благовест 
Сендов. Тук е награден с орден „Кирил и Методий“ – първа степен. Тогава 
Джон Атанасов изнася няколко лекции в Българската академия на науките, 
посветени на изобретяването на компютъра. 
Второто му посещение е през май – юни 1985 г. Джон Атанасов вече е 
признат за изобретател на непрограмируемия компютър, тъй като 
историческият съдебен спор е завършил в негова полза. Тогава е награден 
с орден „Народна Република България“ – първа степен. Посещава и 
родното място на своя баща – с. Бояджик, Ямболско. Връчен му е ключът 
на „Почетен гражданин на гр. Ямбол“. 
Наред с двата си български ордена Атанасов вече е получил и най-
голямото научно признание на България – през 1983 г. е избран за 
чуждестранен член на БАН, а от 1988 г. името на Атанасов кръжи и в 
Космоса – така е назован първият астероид, открит и изследван от българи 
в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“. 
 

 

 

 

 

 

 



* За ноември: (конкурсът е до 15.11,а на 25.11. ще обявят 
победителите) 

Конкурс за рисунка : Хан Тервел – Спасителят на Европа към ЦПЛР-
Аксаково 

    След смъртта си основателят на Дунавска България Аспарух оставил 

след себе си млада и все още неукрепнала държава. Пред неговите 

наследници стояла тежката задача да съхранят и опазят новата си 

родина от всички опасности, врагове и удари. С тази мисия достойно се 

справил синът му Тервел.                                                                                                     

Тервел бил седмият владетел в „Именникът на българските канове”: 

„Тервел, 21 години. Родът му Дуло. А властта му дадена в годината на 

овена (текучитем), месец девети (твирем).”                                                                                                 

Името му се смята за иранско по звучене и произход. Роден вероятно 

около 657 – 660 година, преди разпадането на Стара Велика България и 

смъртта на Кубрат. Поел управлението след смъртта на баща си през 

700-701 година и управлявал 21 години.                                                                          

Още с възкачването на престола той се изправил пред няколко сериозни 

външно- и вътрешнополитически проблеми. Първият бил с южната ни 

съседка Византия, която все още не се била примирила с отнетите ѝ 

територии и с всички сили се опитвала да унищожи младата държава. 

Със следващия, касаещ приобщаването на славяните, Тервел се справил, 

следвайки политиката на Аспарух, защото те са били верни съюзници в 

походите към Константинопол. Вероятно се справил и с хазарите, 

защото само след няколко години оставил северната граница 

незащитена и насочил огромна армията към Константинопол, а той не 

би си позволил такъв ход, ако надвисналата опасност е била реална. 

На 1.ноември всяка година отбелязваме Деня на народните будители. 

За първи път Денят на народните будители - 1 ноември, е отпразнуван в 
Пловдив през 1909 година. Дотогава, на тази дата се е празнувал денят на 
Свети Иван Рилски /по стар стил/. 

 

„ ....Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които 
обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и 
желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за 



вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели 
и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за 
делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя 
род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се 
гордее със своя род и език. 

Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия род и език. 
Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други 
племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество и 
много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато 
събрах и обединих историята на българския род в тая книжчица за ваша 
полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското 
отечество и обичате да знете за своя род и език. Преписвайте тая 
историйца и платете,нека ви я препишат, които умеят да пишат, и 
пазете я да не изчезне!...“  С тези слова започва своята „История 
славянобългарска“ монахът Паисий Хилендарски.  

Всички българи трябва да се гордеем с нашата история,с нашия език и с 
нашата писменост,защото сме дали нещо много ценно на света – 
славянската азбука. Днес,300 милиона души в света пишат на кирилица.  

Честит Ден на будителите !  

 

По случай Деня на будителите ,г-жа Десислава Димитрова и г-жа Елена 
Колева подготвиха табло : 
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