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гр. Варна

Първият учебен ден
На 15 септември 2020 година ОУ „Добри Чинтулов“
гр. Варна отново посрещна своите ученици.

Тържественото откриване на учебната година по традиция се проведе в
двора на училището. Празничната програма беше подготвена от учителите
Даниела Пигова, Елизабет Влаева, Светлана Боянова, Даниела
Пармаксъзова, Даниела Георгиева- Бекирова, Антоанета Димова и със
съдействието на г-жа Крумова, г-жа Костадинова, г-н Цветанов и танцов
състав с ръководител г-н Атанасов.
Директорът на училището дпн г-н Веселин Михалев поздрави всички
ученици, техните семейства и учителите, пожела им една ползотворна и
спокойна учебна година. Със звън на училищен звънец, със здравец и
менче с вода г-н Михалев поведе най-нетърпеливите ученици
първокласниците към украсените класни стаи.
Най-малките ученици влязоха с трепет и вълнение в училищната сграда,
за да се запознаят със своите първи учители и да получат своите първи
учебници.

Натали Стоянова и Елиа Славова – V Гклас

22 септември
НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
Независимостта на България е провъзгласена на 22
септември 1908 година в Търново. С този акт българската
държава отхвърля политическата и финансовата си
зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите
европейски държави с Берлинския договор, а българският княз
приема титлата „цар“.
В нощта срещу 22 септември министър-председателят посреща
княз Фердинанд I на яхтата „Хан Крум“ край Русе. Оттам
цялото българско правителство и князът поемат към Търново.
Царският влак, в който пътуват държавниците, прави почивка
по маршрута си на гара Две могили. Там Малинов написва
манифеста за независимостта,
под който се подписват Фердинанд и министрите.
Цар Фердинанд I, премиерът Александър Малинов и
други официални лица при обявяването на
независимостта на България.
Независимостта на България е
обявена тържествено на 22
септември 1908 г. в църквата „Св. 40 мъченици“. Княз
Фердинанд I приема титлата цар на българите.
С провъзгласяването на независимостта на България се
издига международният авторитет на страната и се превръща
в равноправна на другите държави.

На 22 септември 2020 година отпразнувахме 112г. от независимостта на България.

Елена Хикова – V В клас

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Един от най-светлите български празници е този на народните будители,
който отбелязваме на 1 ноември.

За първи път е честван в Пловдив
през 1909г., а от 1922г. до 1945г. е
общонационален
празник
по
предложение на Стоян Омарчевски
(министър
на
народното
просвещение). От 1945г. е отменен и
след дълго прекъсване, на 28
октомври 1992г. се възобновява
традицията му по идея на професор
Петър Константинов.

В този празничен ден с всенародна
признателност почитаме нашите
будители. Нека помним миналото си и не забравяме онези, за които
думата дълг е смисъла на живота, а народ и родина над него.
Както е казал Паисий Хилендарски „ Българино, знай
твоя род и език“.

Денислава Георгиева VIГ клас и Габриела Димитрова VIД клас

Добри Чинтулов
Добри Чинтулов е една от светлите фигури на българското
възраждане. Той е учител, педагог, композитор и поет, чиито
произведения се учат и днес. Роден е през 1822 г. в град Сливен,
в бедно семейство на занаятчия. От малък е любознателен и учи
в местното гръцко училище. Първите 16 години прекарва в
родния си град, а след това отива в Одеса, където е одобрен от
руското правителство за стипендия. След 3 години неуморна
работа успешно завършва Одеското околийско училище, което
тогава се състояло от 4 класа, по две години всеки клас. След
това постъпва в семинарията, която завършва за 6 години и през
1850 година се връща в Сливен.
В продължение на 8 години работи като учител и
едновременно с това участва в борбата за църковна
независимост и новобългарска просвета. Основава и читалище в родния си град. Пише
патриотично – революционни стихове.
Къде си, вярна ти любов народна
В началото на 70 – те години на XIX век
борбата
за
църковна
независимост
е
спечелена. Взето е решение да се създаде
българска екзархия. Заради признатия си
интелект Чинтулов е избран за един от
представителите в Цариград, който участва в
изработването
на
устава
на
новата
институция.
През 1878 година Чинтулов полусляп и
много болен е един от посрещачите на руските войски, освободили Сливен. Той се изправя
гордо пред тях и изнася пламенна реч на руски език.
Добри Чинтулов умира на 27 март 1886 година в Сливен. Той е автор на учебници
по реторика, литература, руски език, френски език, математика и нотно пеене. Написва
едни от най–великите български патриотични песни: „ Вятър ечи, Балкан Стене“, „ Къде
си, вярна ти любов народна“ и „Стани, стани, юнак балкански“. Тези песни винаги ще се
пеят и ще въздействат на българите.
Стани, стани, юнак балкански
Вятър ечи, Балкан Стене

Денислава Георгиева VIГ клас и Габриела Димитрова VIД клас

01.10.2020г.- Ден на поезията и музиката
На 01.10 се чества Денят на поезията в България и
Световният ден на музиката според ЮНЕСКО. А от 1980
г. се чества и като празник на
българските певци и музиканти.

ДЕН НА ПОЕЗИЯТА - ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА КНИГАТА
Съществуват над 129 милиарда книги.
Най - скъпата книга е продадена на стойност
30,8 млн. долара.
Най - дългото изречение съдържа 823 думи.
Най - четящата нация – индийците прекарват с
книга в ръка средно 10,7 часа седмично, като с
това държат и световния рекорд по четаемост.
Най - дългото маратонско четене продължава
224 часа и е извършено от отбор от шест души в
Уругвай между 13 и 22 септември 2007 г.
За най - стара книга в света се счита “Бакарна
книга”, написана на етруски език, днес изчезнал.
Книгата е намерена в България и се счита , че е на
повече от 2500 години.
През 1875 г. е публикувана първата книга,
написана на пишеща машина- „Приключенията на
Том Сойер” на Марк Твен.
Най-малката книга в
света е с размери 0.75мм. на
0.75 мм. Тя може да се събере върху иглено ухо. Носи заглавие
"Цветята
на
четирите
сезона" и е от цели 22
страници.
Представлява
справочник за цветята и
растенията в Япония.

ДЕН НА МУЗИКАТА – ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА МУЗИКАТА
Изложени на музика, цветята растат по-бързо.
Освен емоциите, силата на музиката стига до
там, че тя може да променя настроението,
мозъчните импулси, дори и ритъма, с който бие
сърцето.
Стилът музика, който слушате, влияе на начина,
по който виждате заобикалящия ви свят.
Най-скъпият оперен костюм на всички времена
е бил носен от Аделина Пати в Covent Garden
през 1895 г. Той е на стойност £ 15 млн.
"Караоке" е японска дума, която в превод
означава "празен оркестър".
Нито един от бандата Бийтълс не е умеел да чете ноти.
Любимата ви песен вероятно ви е любима,
защото ви напомня за емоционален и важен за вас
момент или етап от живота ви.

Теодора Христова VIIА клас

5 октомври – Международен ден на учителя
Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от
света. Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод
годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя”.
Това става през 1966 г. и целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на
учителите в обществото.
На 05.10.2020 Училищният ученически съвет
подари по повод Международния ден на учителя
над 70 поздравителни картички за всички
учители от ОУ „Добри Чинтулов“, за да благодари
за отдадеността и любовта, с която те вършат
работата си, за положеният труд и всичко, което
всеки ден правят за учениците.

Магдалена Жекова VIIБ клас

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА
НА ХОРАТА

Какво представлява трафикът на хората?
Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба
чрез сексуална и трудова експлоатация на хора. Трафикът на хора е част от
международната организирана престъпна дейност. Трафикът на хора е съвременната
форма на робство. Той е една от най-сериозните форми на потъпкване на основните
човешки права. За жертвите, трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие,
контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото този
проблем звучи нереален или далечен от тях, но истината е, че това е една от найголемите опасности в България.
Как да се предпазим от трафика
на хора?
 Да проуча внимателно
фирмата/университета/лицето, при
когото отивам, като се свържа с
неправителствени организации,
полиция, интернет, приятели и
познати.
 Преди да замина трябва да се
погрижа роднини и приятели да
имат:
- моя снимка и копие на паспорта ми
- телефона и адреса ми в чужбина
-координатите на посолството/консулството в страната, където отивам
- копие от договора ми
 Преди да замина е препоръчително да съгласувам с роднини и приятели
сигнал/фраза/изречение, който ще бъде за спешни случаи, когато съм в беда.
В по-голямата част от случаите на трафик, трафикантите разрешават да се говори по
телефона само веднъж – два пъти и то под зоркия им поглед, така че това би било много
полезно и дори единствената крачка, която можете да предприемете за момента.

Ето един прост пример:
Сигнал: „Как е котката?” – при условие, че нямате котка. Когато изречете тези думи,
дори и пред други хора, роднините ще знаят, че сте в беда и ще могат да вземат
мерки.
 Когато се съглася да работя в чужбина трябва задължително да подпиша
предварително договор, в който да е указано:
- кой е работодателят ми
- къде точно ще работя
- условия на работа/плащане/живеене
- срокът на договора
 Преди да замина да се обадя на посолството в България на страната, в която
отивам и да попитам за актуални данни за условията на пребиваване на
чужденци и работа там.
 Да взема с мен задължително координатите на българското посолство/консулство
в страната, в която отивам. Да го пазя на скрито място и да знам, че когато се
чувствам застрашен мога винаги да се свържа с тях.
 Ако, за да отида в дадена страна ми е необходима виза, то тя винаги има
определен срок. Трябва да проверя този срок и да знам, че ако той изтече докато
все още съм в чужбина може да имам неприятности.

 Би ми било полезно, ако науча някои основни фрази на езика на страната, в която
отивам.
 В никакъв случаи не трябва да давам на никого документите си!

 Ако се почувствам по някакъв начин застрашен в страната, в която се намирам в
момента, непременно трябва да се свържа с:
- Българското посолство/консулство
- Местната полиция
- Местни, български и международни неправителствени организации
- Роднини, приятели и познати
 Ако нямам достъп до телефон трябва да помоля непознати хора да ми окажат
съдействие/да се обадят по телефона, да оставят съобщение в най-близкото
полицейско управление/. Трябва да дам по възможност личните си данни (име, от
къде съм) и къде се намирам, от какво съм
заплашена, за да могат властите да бъдат
максимално улеснени.

Материалът е подготвен от Училищния
ученически съвет

СПОРТ
СПОРТ
С много желание и вдъхновение учениците от всички
класове се включиха в щафетната обиколна и
футболния турнир посветени на патронния празник
на училището.
Щафетна обиколка:
V б клас - първо място
V а клас – второ място
V д клас – трето място
VI а клас - първо място
VI б клас – второ място
VI г клас – трето място
VII б клас - първо място
VII г клас – второ място
VII а клас и VII в клас – трето място
Училищния ученически съвет и ръководството на
ОУ „Добри Чинтулов“ отличиха следните
съзтезатели:
Най – бърз съзтезател в ученически игри по Лека Атлетика: Дарина Попова, Радина
Иванова, Калатея Николова, Виктория Стоянова.
Най – добър вратар в училищен футболен турнир: Теодор Недялков, Валентин
Костадинов.
Голмайстори: Илкай Шабан, Валентино Симеонов.
Най – технични съзтели: Емил Йорданоов, Никола Николов.
Най – красив гол: Никола Николов

ЗАБАВНИ МИНУТИ

Момченце се прибира вкъщи след първия учебен ден.
- Научи ли нещо?  пита го майка му.
- Да, но явно не е достатъчно. Искат утре пак да отида.

В час по математика:
- Иванчо, защо стоиш над тази празна тетрадка? - пита учителката.
- Това ми е тетрадката за смятане наум, госпожо.

- Иванчо, защо вчера не си бил на училище?
- Ами учителката имаше рожден ден и реших да й направя подарък.
- Какъв подарък?
- Ами не отидох на училище.

ЗАГАДКИ
 Сборът на годините на баща и син е 66. Годините на бащата са като годините на
сина, но обърнати. На колко години е бащата и на колко – сина?



Трима лекари твърдят, че Робърт им е брат.
Робърт казва, че няма братя. Всички са
прави. Как?

Училищният вестник е подготвен от Училищния ученически съвет в състав:
Габриела Ганева – V а
Николета Петрова – VI а
Цветелина Кръстева – V б
Алексия Стоянова – VI б
Елена Хикова – V в
Елина Ангелова – VI в
Валентин Недев – V г
Денислава Георгиева – VI г
Александър Иванов – V д
Габриела Димитрова – VI д

Теодора Христова – VII а
Магдалена Жекова – VII б
Емили Иванова – VII в
Димитър Тодоров – VII г
Адриана Картунова – VII г

Организация и съдействие:
Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог

