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Днешните будители
Има ли будители днес? Кои са те?
Според мен това са днешните учители.
Знам, че на тях днес никак не им е лесно. Не само
заради неподобаващото възнаграждение за положения труд, а и
заради неуважението и претенциите на някои невъзпитани деца.
Добрият учител има призвание и дава много от себе си. Жертва
време и здраве заради някаква химера като бъдеща успешна
България. Учи учениците на ценности, но доколко вече някой вярва в тях, не се знае!?
Вглеждайки се в младите хора, човек понякога може да се обнадежди за бъдещето и като че ли
затова си струва нашите учители будители да продължат делото си. Единственото им ценно
възнаграждение е почитта на техните ученици, които ги обичат. Чувал съм и вече съм убеден, че
преподавателите, които се раздават в работата си, се помнят цял живот.
Човек, който уважава себе си, ще почита учителите си, защото те учат и възпитават всяко поколение на
страната ни. Мислейки за доброто на нашите учители - ние мислим за себе си, за поколенията и за
бъдещето на България. (Марио Сердаров, VII В)

Нашите будители
от Йоана Николова, VII А
Днешните учители са нашите будители.
Не искат да нехаем и да се мотаем,
а искат те да знаем, да пишем, да четем.
Искат да сме умни, знаещи деца
и на бурите в живота да устоим със лекота.
Днешните будители - нашите учители,
и те някога са били деца
и, сигурна съм - добри при това.
Затова са горди с всеки наш успех
и все ни насърчават да вървим напред.
Ученици от клуб
"Художествено слово" и
хорът при 4. ОУ "Проф.
Джон Атанасов" взеха
участие в тържествения
концерт в памет на
народните будители,
организиран от община
"Искър".
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16 ноември - Международен ден на толерантността
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране
на богатото многообразие от култури в нашия свят и на
човешката индивидуалност. В повечето случаи говорим за
толерантност към хора от друга култура, етнос, религия.
Но се нуждаем също така и от толерантност между мъже
и жени, между млади и по-възрастни, между богати и
бедни, към хора с различна сексуална ориентация, а също
и към хора, страдащи от различни болести. Толерантност
- това е хармония в
многообразието, уважение, приемане и оценяване на безкрайното богатство от култури и
форми на изразяване по света. Толерантността е хармония в различието. Толерантността не
е проява на отстъпчивост, снизходителност или благосклонност. Тя е преди всичко активна
позиция, формирана въз основа на признаването на универсалните права и основните
свободи на човека. (Катрин Върганова, VI Б)

19 ноември отбелязваме като Световен ден за борба с насилието над деца
Насилието над деца е изключително сериозен проблем,
значимостта на който се определя както от неговото
разпространение, така и от тежките последици, които може да
окаже върху детското развитие. Неоспоримо право на всяко
дете е да израсне в спокойна и здравословна среда, без насилие.
Според официалната статистика държавните органи за закрила
на детето всяка година идентифицират и работят по
приблизително 1800 случая на насилие над деца.
Статистика потвърждава извода, че насилието поражда насилие. Преживяното в
детството насилие влияе върху поведението на човека по-късно. Важно е родителите да
знаят, че ангажиментите за здравето и бита на детето са само част от грижата за него. Нужно
е да има общуване в семейството и детето спокойно да споделя, защото формите на насилие
не са само физически, а и психически, сексуални, емоционални. Детето възпроизвежда
семейния модел, в който участва, и ако у дома има насилие, то също ще насилва. Нужно е в
процеса на възпитание на детето активно да участват семейството, училището и всички
останали от заобикалящата го среда. (Гергана Димитрова и Ирис Карагьозова, VI Б)

21 ноември - Ден на християнското семейство
Семейството е призвано да обгради децата с любов,
разбиране и търпение и да възпита у тях християнските
добродетели. Църквата препоръчва на родителите да
водят децата си на богослужение, да им разказват за
вярата и да ги възпитават в християнски дух.
Семейството е най-доброто училище за възпитанието на
децата от ранна възраст. (Елица Михайлова, VI Б)

2

One Direction – любимците на тийнейджърите
One Direction e най-известната британско-ирландска бой
банда в света. През 2010 г. пет момчета решават да се
явят на кастинг на музикалното шоу X Factor. Зейн Малик,
Луи Томлинсън, Хари Стайлс, Найъл Хоран и Лиам Пейн
търсят одобрението на съдиите като соло изпълнители в
категорията „Момчета”. Само след година One Direction
издават своя дебютен албум Up All Night, който става найбързо продаваният дебютен албум във Великобритания
през 2011 г. One Direction е първата британска група в
историята на класацията, изстреляла се директно на
номер едно с първия си албум.
(Гергана Димитрова и Ирис Карагьозова, VI Б)

Модни тенденции - есен 2012
Дизайнерите показват интересни костюми с поли и панталони,
които наподобяват войнишки униформи: дълги палта с двуредно
закопчаване, елегантни ежедневни рокли със златни копчета. От
типично есенните тъмни тонове: кафяво, вишнево, тъмносиньо и
др., до някои ярки нюанси: жълто, оранжево, яркочервено. В новите
колекции има невероятни рокли и поли от кадифе, подходящи за
ежедневието. Плетивата също са практичен избор за ежедневния
гардероб през студените месеци. Една плетена дрешка в повече
никога не е излишна, нали? (Катрин Върганова, VI Б)

И тази учебна година учениците ще
работят по проекта „Фортисимо в клас”
в часовете по музика.

Инициативата има за цел да направи часовете по музика
по-интересни и да даде възможност на учениците да се
докоснат буквално до класическата музика. Програмата е с
образователен ефект и цели да възпита бъдеща просветена
публика, която да пълни концертните зали в България.
(Стефания Драгомирова, VI Б)
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Майката пита Иванчо:
- Защо плачеш?
- Сънувах, че училището изгоря.
- Не плачи, това е само сън.
- Плача точно затова.
***
Учителка изпитва ученик:
- Разкажи урока!
Ученикът мълчи.
- Кажи поне заглавието на урока!
Ученикът мълчи.
- Какъв предмет учим сега?
Ученикът мълчи.
По едно време от задния чин се чува глас:
- Леле! Тя го разхожда из целия
материал...
***
Защо една блондинка стои със затворени очи пред огледалото?
Гледа се как спи.
***
Мъж влиза в ателие за татуировки и казва:
- Искам да ми татуирате танк на целия гръб!
След десет минути татуиращият казва:
- Е, всичко е готово.
- Как, толкова бързо!?
- Е, кво му е толкова сложно, четири букви само.
***
Изнервена блондинка вика на пиколото в хотела:
- Какво си мислите, че като съм от село, може да ми дадете такава малка стая?
- Но, госпожо, още сме в асансьора.
Вестникът е към клуб
„Училищни медии“
с ръководител
Силвия Костадинова.
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