Бр. 5, ОКТОМВРИ 2012 г.

Джон Атанасов е американски физик, математик и електроинженер от
български произход, създател на първия цифров електронен компютър.
Роден е на 4 октомври 1903 г. близо до Хамилтън, Ню Йорк.
· Неговият баща Иван Атанасов е български емигрант,
роден в село Бояджик, Ямболско. Майката на Джон
Атанасов, Айва, е учителка по математика.
· В училище е бил добър ученик с интерес към
спорта, най-вече към волейбола.
· Любим предмет му е математиката.
· На 9-годишна възраст открива и поправя лошо свързана
електрическа крушка на верандата.
· В университета започва курсове по електроинженерство.
· През периода 1939-1941 г. работи по създаването и
усъвършенстването на ABC (Atanasoff-Berry Computer).
· Джон Атанасов посещава България два пъти. Първото му посещение е през 1970 г.,
тогава е награден с орден „Кирил и Методий“ първа степен. Изнася няколко лекции
в Българската академия на науките, посветени на изобретяването на компютъра.
Второто му посещение в България е през май-юни 1985 г., вече е признат за
изобретател на компютъра и е награден с орден „Народна Република България“
първа степен.
· На негово име е назован първият астероид, открит и изследван от българи.(Алекса
Ангелова - VI Б)

5 октомври - Международен ден на учителя
Днес този ден се чества в
над 100 страни по целия
свят. В България е обявен
като Международен ден на
учителя през септември
2006 г. На този ден
работещите в сферата на
образованието
получават
благодарности от своите
възпитаници. Пожелаваме
на всички учители да са все
така
всеотдайни
в
работата си и грижовни
към нас, учениците!(Ирис
Карагьозова - VI Б)
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HALLOWEEN

Денят на вси светии е празник, който се чества на 31
октомври
най-вече
в
англоговорящите
страни
Великобритания, Ирландия, Канада и САЩ. По традиция
на празника се носят страшнички костюми и маски,
правят се тиквени фенери и се обикалят съседите, които
раздават бонбони и сладки на малките деца, за да не
станат "цел" на техните игри.

Древните
келти
празнували
своята Нова година - Самхайн
(Samhain), в края на октомври,
когато прибирали последната
реколта. Те вярвали, че в нощта
срещу Нова година се отваря
границата между мъртвите и
живите и сенките на починалите
през
изминалата
година
навестяват Земята в търсене на
живи тела, в които да се вселят.
За да се предпазят от сенките,
хората гасели огъня в огнищата и се опитвали да изглеждат колкото се
може по-страшно - обличали животински кожи, надявайки се да изплашат
привиденията. (Ивана Петрова и Елизабет Димитрова от VI Б J)
Бийтбокс се нарича вокално изпълнение, възпроизвеждащо
най-често ударни инструменти, скречове или различни
музикални ефекти, които се срещат в популярните мелодии
от музикалната сцена. Бийтбоксът става известен към края
на 1970-а, като е бил наричан „инструменталът на бедния“,
защото замествал ролята на ритъма при рап песните,
изпълнявани в бедните квартали и гета.
В България има стотина момчета добри в
бийтбокса, дори в 4-то училище също има деца,
които са бийтбоксери: Любомир Стоянов от VI
Б и Михаил Атанасов от VII А клас.
Най-известните
бийтбоксери в света са
Скилър и Адриана Николова-Печенката.
Най-слушаните песни от учениците за месец октомври:
Alexandra Stan-Lemonade, Rihanna-Diamonds, Justin Bieber-Boyfriend, One Direction- Live
while we're young, Big Time Rush-Windows down .
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Спортен свят
Отборът ни
по футбол
участва в
турнира,
организиран
от район
,,Искър”,
под мотото
,,Превенция на
футболното
хулиганство”
и спечели III
място.

Момчетата
вече с купата в
ръце. J

Вземи правилното решение – спортувай!_________________
(Страница Спорт: Георги Митев - VI Б)
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Учителката:
- Кои птици са полезни за човека?
Иванчо от последния чин:
- Печените, госпожо!
***
- Иванчо, кажи ми поне една формула, за да ти
пиша тройка!
- Формула едно.
Учителката пита: Какво означава
изразът "сизифов труд"?
Иванчо: Означава безполезна работа.
Например, научил си си урока, а да не те
изпитат на него.
***
Урок по история.
- Иванчо, кога приключва
Средновековието?
- С появата на интернет, госпожо.
***
В час по математика.
- Иванчо, защо стоиш над тази празна тетрадка? - пита учителката.
- Това ми е тетрадката за смятане на ум, госпожо.

Вестникът е към клуб
„Училищни медии“
с ръководител
Силвия Костадинова.

Страницата подготви Алекс Костадинов – VI Б
4

