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   ПАТИЛАНЦИ 

На 07.11-2022 г. с  истински спортен хъс малчуганите от първи и втори клас се сърев-
новаваха на първото за тази учебна година състезание „ Патиланци “ , което се прове-
де в училище. Учениците бяха разделени на два отбора – „ Ракета“ и „ Стрела“ . Всеки 
отбор беше съставен  от равен брой момченца и момиченца. В интересни игри, смях и 
забавление мина преди обед  за учениците. За двата  отбора, участвали в състезанието 
имаше грамоти. 
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Представители на нашето училище се явиха на 
„Парламентарен контрол“  пред председатели на учени-
ческите парламенти от Северна България 

    С Ъ Б И Т И Я 

Мария Василева Василева / 9 
кл./ и Даяна Тодорова Георги-
ева / 8 кл./ ученички от 9  клас 
с медиатор  г-жа Йорданка 
Първева участваха в „ Парла-
ментарен контрол“ пред предсе-
датели на ученически парламен-
ти от Северна България. Той се 
проведе на 11 ноември 2022 го-
дина в град Дряново. 
Интеркултурната младежка ака-
демия за гражданско участие и 
толерантност събра над 130 уче-
ници (председатели на учени-

чески парламенти и активни доб-
роволци на Център Амалипе), 
както и придружаващите ги учи-
тели и образователни медиатори. 
Тя бе организирана от Център 
Амалипе между 10 и 13 ноември 
в град Дряново за участниците от 
Северна България. 
Какви са възможностите за граж-
данско участие на младите хора и 
по какъв начин те могат да влия-
ят на решенията на политиците 

на национално, областно и местно ниво бяха дискутирани по време на Интер-
културната младежка академия за гражданско участие и толерантност. За да 
разговарят с тях дойдоха народните представители Красимир Вълчев и Елиса-
вета Белобрадова, областният управител на област Габрово Кристина Сидоро-
ва, Георги Маринов (началник на РУО Габрово), заместник кмета на град Дря-
ново Николай Карагьозов, Нели Николова (общински съветник от община Ан-
тоново). 
„Парламентарен контрол“ бе наречена сесията, в която учениците отправиха 
своите въпроси пред представителите на властта. Представителите на основ-
ните институции, имащи отношение към образованието и младежките полити-
ки представиха своите правомощия и възможностите за гражданско участие. 
Най-непосредствено то може да бъде на местно ниво, но дори и там възмож-
ностите рядко се използват. Така например гражданите могат да присъстват на 
всяко заседание на общинския съвет и да поставят свои въпроси.  
 За участието си нашите ученици получиха Сертификат за участие и снимка с 
народния представител Красимир Вълчев и Деян Колев – Председател на УС 
на Център „Амалипе”. 
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 С Ъ Б И Т И Я 

П Р А З Н И Ц И  

21 ноември - Ден на християнското семейство 

На 21 ноември Православната църква 
чества празника Въведение Богоро-
дично - Деня на християнското се-
мейство. 
Според православната традиция на 
този ден в храма от своите родители е 
въведена 3-годишната Мария - бъде-
щата Божия майка. Затова се счита, че 
на този ден цялото семейство трябва 
да влезе в храма и да отдаде почит на 
всички християнски добродетели. 
Традициите казват още, че след църк-
ва, семейството се събира около маса-
та на чаша вино, топла питка и вкусна гозба. Така се чества здравата връзка по-
между всички, а масата се оставя неразтребена, за да дойде Богородица през нощ-
та, да хапне и благослови дома. 
Според народните поверия на този празник българите гадаят какво ще е времето 
през следващата година. Ако е топло и слънчево, зимата ще е люта, а лятото сухо. 
Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото дъждовно, реколтата богата. 
За отбелязване на празника г-жа Невянка Тодорова изработи информацион-
но табло. 
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СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 
 

Участие на учениците в мероприятието организира учителката по икономика г-жа 
Славея  
Чакърова.  Група ученици от осми и девети клас направиха презентации за попу-
ляризиране на събитието. Всички участници представиха идеите си и презентираха 
успешно. 
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ВЕЧЕР НА МАТЕМАТИКАТА 
„Трима братя имат общо 9 
молива. Най-малкият има един 
молив по-малко, а най- 
големият – един молив повече 
от средния брат. По колко 
молива има всеки от братята?“ 
Вечер на математиката бе организирана  от учителя по математика г-н Петър 
Петров. Математиката може да бъде интересна и забавна – това ни показа и 
научихме. 

ДЕН НА НАРОДНАТА ПАМЕТ 

В последната неделя на ноември отбеля-
захме и Деня на народната памет. На 27 
ноември през злокобната за народа ни 
1919 година е подписан Ньойският мирен 
договор, който окончателно и безмилостно 
разпокъсва българското етническо земли-
ще. България завинаги губи Беломорския 
си излаз, румънската окупация 
на Добруджа е потвърде-
на, Македония също остава под чужда 
власт, а Западните покрайнини са погълна-
ти от Кралството на сърби, хървати и сло-
венци. Стотици хиляди българи бягат в 
пределите на свободна България, а още повече остават извън нея и десетилетия наред 
търпят тормоз и унижение. Несправедливостта на този акт на международното право 
се доказва от отказа на Американския конгрес да го ратифицира. От 1996 г. този ден 
по инициатива на Общонародното сдружение "Мати Болгария" се чества като Ден на 
народната памет, за да напомня на поколенията за трагедията, но и да напомня за ге-
роизма и непримиримостта на предците им в отстояването на националните идеали.  
Информационно табло изготви г-жа Радостина Христова. 

http://www.narodnapamet.com/2011/09/1916.html
http://www.narodnapamet.com/2011/08/blog-post.html
http://www.narodnapamet.com/2011/11/blog-post_25.html
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300 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 

Паисий Хилендарски (1722-1773) е български народен будител, 
автор на „История славянобългарска”, определян като пръв из-
разител на идеята за национално възраждане и освобождение на 
българския народ. 
Биографичните сведения за него са оскъдни. В предисловието 
на „История славянобългарска“ той отбелязва, че е роден в Са-
моковската епархия. За негово родно място претендират няколко 
селища, но впоследствие се утвърждава гр. Банско, поради на-
личието на сведения, поместени в кондиката на Хилендарския 
манастир от XVIII в. Рождената си година - 1722  уточнява са-
мият Паисий, който съобщава че е на 40 годишна възраст, когато 
завършва своя труд през 1762 г. 
Паисий Хилендарски  произхожда от заможен род. Предполага се, че светското му 
име е Петър, имал е и двама братя – Лазар (Лаврентий) и Вълчо. Единият брат с мо-
нашеското име Лаврентий е игумен в Хилендарския манастир, а другият - хаджи 
Вълчо - заможен търговец и щедър дарител, ктитор на Хилендарския и Зографския 
манастири. 
През 1758 г. той  предприема пътуване до манастира Сремски Карловци в Австрия, 
където търси исторически съчинения и средновековни извори за българската исто-
рия, които са му необходими за написването на „История славянобългарска”. Сред 
източниците, с които се запознава са руския превод на трудовете на кардинал Цезар 
Бароний "Деяния церковная и гражданская" и на дубровнишкия абат Мавро Орбини 
"Книга историография", от които черпи ценни сведения за българската история. Ос-
вен тях той получава възможност за достъп и до други оригинални документи - кон-
дики, летописи, приписки по псалтири, грамоти за дарения от българските царе, как-
то и произведенията на патриарх Евтимий, жития и легенди за български светци, 
съхранявани в монашеските библиотеки. 
През 1761 г. Паисий се завръща в Хилендарския манастир и започва усилена, почти 
денонощна работа по своя труд, но заради неразбирателство с останалите монаси се 
налага да напусне и да се премести в Зографския манастир, където през 1762 г. за-
вършва труда на своя живот. 
По своето съдържание „История славяноболгарская”,  се състои от увод, предисло-
вие, 7 глави и автобиографично послание.  

За тържествено отбелязване на събитието учениците от нашето училище напра-
виха препис от книгата.  
Преписа направиха: Димитринка Димитрова и Радост Димова - 2 клас; Теодор 
Николаев - 3 клас; Радина Желязкова и Гергана Георгиева – 4клас; Ивана Иванова 
– 5 клас; Анелия Стоянова – 6 клас; Анелия Илиева, Желязка Желязкова и Жулие-
та Василева – 7 клас; Марина Иванова, Симона Димитрова и Митка Миткова – 
8 клас; Мария Василева и Габриела Вълканова – 9 клас. 
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300 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 

В открит урок на 09.11.2022г., учениците от VIII 
клас изработиха и представиха проект- макет на 
Вятърна мелница в учебен час по изобразително 
изкуство с учител Ивайла Николова. С цел да се 
провокира творческото мислене и креативност на 
учениците. Чрез разчупена и гъвкава методика, 
творческа среда, и ефективна учебна ангажира-
ност представена в класната стая, осмокласниците 
затвърдиха знанията си свързани с исторически 
паметници на културата с естетическа стойност на 
България. Учениците разпалиха искрата на само-
съзнанието за българският дух и чувството за на-
ционална гордост. 
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С цел да се формира интерес у учениците към старинните български къщи, да 
се популяризира материалното и духовното наследство. Деветокласниците из-
работиха авторски макет на възрожденска къща. Чрез проектно обучение и 
работа в екип се засили интереса към историята и архитектурните паметници  
на България. Използваха се разнообразни материали и с голямо майсторство 
учениците  приложиха на практика знанията и уменията си в областта на 

изобразителното изкуство. 

С Ъ Б И Т И Я 



По броя на вестника работиха:                                                            

 Г -  жа Миглена Вельова -Гл. редактор                                                                                                                                                                           
Г- жа Деси Димитрова– Фотограф     
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На 01.12.2022 г. се  представиха макети на различни архитектурни български 
паметници в училищна галерия на Обединено училище  „ Иван Вазов“, чрез 
която се засили интересът на учениците към различни културни исторически 
паметници с естетическа стойност. Освен умалени копия, бъдещите архитек-
ти имаха възможност с фантазия и сръчност да пресъздадат в конструкции 
собствените си идеи. 

С Ъ Б И Т И Я 


