НАБЛЮДАТЕЛ
Издава СОУ „Д-р Петър Берон“ по случай Деня на славянската писменост

Училище с неповторим облик и
доказан авторитет
СОУ „Д-р Петър Берон"
е
учебно
заведение
с
утвърдено име и традиции и
заема
важно
място
в
обществения
живот
на
Пазарджик.
Ръководството
на
училището и педагогическият
колектив напипват пулса на
новото,
динамично
променящо се време, и
реагират
с
висок
професионализъм.
Това, което обединява
нашия екип, е стремежът
непрекъснато да се прилагат
нови интерактивни практики
и нетрадиционни подходи,
които
повишават
ефективността
на
учебния
процес
и

извънкласната
дейност.
Обединява ни любовта към
професията, искрената обич
към децата и чувството за
принадлежност
към
училище
с
неповторим
облик и доказан авторитет.
Нашите възпитаници
придобиват
заслужено
самочувствие, подплатено
със знания и иновативно
мислене.
Мисията ни е да
работим всеотдайно, за да
изградим знаещи и можещи
личности
с
утвърдена
ценностна
система,
личности, които ще могат да
отговорят
на
високите
европейски стандарти.

м а й 2014 г.

В броя ще
прочетете за:
 най-интересните
събития от
2013/2014 учебна
година;
 нашите
постижения;
 шедьоври на
ученическото
творчество;
 приема в СОУ „Д-р
Петър Берон“.

Приятни минути
с нашия вестник!

Градим бъдещето върху
здрави устои
Уважаеми учители
и
родители,
Скъпи ученици,
През
тази
година
отбелязваме
две
кръгли
годишнини, свързани с патрона
на нашето училище – 215
години от рождението на д-р
Петър Берон и 190 години от
създаването
на
„Рибния
буквар“, чрез който той поставя
основите на съвременното
българско образование.
Патронът на нашето училище заслужава нашата дълбока
почит, защото сме убедени, че неговата дейност е родолюбива, чиста
и свята. Д-р Петър Берон – тих и изключително скромен учен
енциклопедист, извървял пътя от родния Котел до Хайделберг,
Берлин и Париж; създал около 20 научни труда; владеещ 9 чужди
езика, на 5 от които пише трудовете си.
Като автор на „Рибния буквар“ Петър Берон оставя дълбока
следа не само в културния и образователния, но и в духовния живот
на българите. С него той прави огромна историческа крачка напред в
развитието на нашата възрожденска книжнина и на българския
книжовен език.
Горди сме, че нашето училище носи достойното име на д-р
Петър Берон. Ръководен принцип в дейността ни са мъдрите думи на
просветителя „Каквото правиш, прави го добре и мисли за
бъдещето!“, достигнали през годините като скъп завет за нас –
днешното поколение, устояващо на предизвикателствата на
динамичното ни съвремие и изпълнено със стремеж да твори добро,
да върви напред и нагоре.
Днес Средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон“
е учебно заведение, което успешно съчетава традицията и
новаторството. В него работят квалифицирани и мотивирани
педагози – с опит, с висок професионализъм, с ясно разбиране на
ролята си за изграждане личността на ученика и за запазване
достойното място в обществото както на училището, така и на
учителя. Следвайки примера на своя патрон, те умело съчетават
традицията, съхранените символи и ритуали, богатата извънкласна
работа с иновациите на съвременната образователна система, вярват
в себе си и допринасят за по-доброто бъдеще и авторитета на своето
училище.
Уважаеми учители, благодаря ви за вярата, с която влизате в
класните стаи, водени от порива да предадете вашите знания на
младите поколения. Всеки ден вие сеете семената с нежност и любов

и жънете класовете с
радост, защото във всичко
сте вдъхнали своя дух.
Благодаря
ви,
родители, че повярвахте в
нашия професионализъм и
ни поверихте децата си с
надеждата, че ще бъдат
възпитани в знания и
морални ценности с много
любов.
Благодаря
ви,
ученици,
че
избрахте
Средно
общообразователно
училище
„Д-р
Петър
Берон“,
защото
повярвахте, че именно тук
ние
ще
открием
заложеното у вас и ще му
дадем бъдеще.
Честит
Ден
на
славянската
писменост,
българската книжнина и
култура!
Бъдете здрави и
силни, все така благородни
и амбициозни, устремени
към нови успехи! Носете в
сърцата си стремеж към
знанието, обич към света и
почит към имената и
личностите на достойните
ни предци – родолюбиви и
ревностни радетели на
българската просвета и
култура, какъвто е и д-р
Петър Берон – достоен и
велик българин!

Станка Пашова
Директор на СОУ
„Д-р Петър Берон“

Добре дошли в
СОУ „Д-р Петър Берон“!
За учебната 2014 / 2015 година
училището ни ще приема ученици за:
 първи клас - с разширено изучаване на английски
език;
 пети клас - с разширено изучаване на БЕЛ и
математика;
 девети клас - профил „Технологичен –
Информационни технологии“.











УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
Ако желаете Вашето
дете
да
изживее
пълноценно своето детство
в спокойна и ползотворна
атмосфера - изберете СОУ
„Д-р Петър Берон“!
Ако желаете Вашето
дете
да
придобие

необходимите
научни
знания
и
практически
умения под ръководството
на висококвалифицирани
учители - изберете нас!
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА И
ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НИ!

Спортна база със
закрит салон и
открити площадки,
както и спортни
секции
по волейбол,
баскетбол и футбол;
Фитнес зала;
Специализирани
кабинети по
общообразователна
подготовка;
Три модерни
компютърни
кабинета за всяка
образователна
степен, свързани в
локална мрежа и
Интернет;
Видеокабинети;
Лекарски кабинет;

 Богата училищна
библиотека;




Охранителна
система за
наблюдение с
видеокамери;
Отоплението на
училището е на газ.

ЗВЪНИ ЗВЪНЧЕ!

С водосвет и в присъствието на кмета Т. Попов
бе открита 2013/2014 учебна година

В двора на обновената грейнала
сграда на пазарджишкото СОУ „Д-р
Петър Берон” учители, ученици и
родители се събраха, за да отпразнуват
заедно
специалните
мигове
на
вълнение от предстоящите училищни
дни и да си обещаят взаимна подкрепа,
търпение и всеотдайност в името на
най-хубавата кауза – развитието и
щастието на децата!
Специален гост на празника беше
кметът на община Пазарджик г-н Тодор
Попов, който в своето официално
обръщение към присъстващите пожела
на ръководството на училището, на
всички ученици и учители смелост и
дръзновение, за да постигнат със
собствени сили сбъдването на своите
мечти.
Новата 2013/2014 учебна година
откри директорът на училището г-жа
Станка
Пашова.
Тя
припомни
значението на образованието като
люлка на личните успехи на всеки човек

и призова възпитаниците на училището
да бъдат любознателни и отговорни и
да мислят за бъдещето с амбиция и вяра
в безграничните си възможности на
подготвени за предизвикателствата на
света млади хора. По стара училищна
традиция празничен водосвет извърши
отец Димитър от църквата „Св. Петка”. А
първокласниците влязоха за първи път в
класните си стаи, посрещнати със звън
на звънче и сладка питка, за да бъдат
весели и здрави през цялата учебна
година.

След дългата лятна почивка есента
събра най-младите и им даде посока по
пътя на знанието, за да бъде то щедро
като този сезон, за да бъде всеки учебен
ден радостен като първия!

ДА ИГРАЕМ И ДА УЧИМ!

Празникът на
пътната безопасност
Във връзка с отбелязването
на Световния ден за възпоменание
на жертвите от пътнотранспортни
произшествия (17.11.2013 г.) в СОУ
„Д-р Петър Берон” се проведе
празник по БДП за учениците от I до
IV клас. Събитието премина под
надслов „Който знае правилата,
победител е в играта” и в
присъствието на представители на
РПУ Пазарджик.

Под формата на различни
развлекателни и подвижни игри
учениците показаха своите знания
за
безопасно
участие
като
пешеходци на улицата, за светофара
и пътните знаци, за екипировката на
велосипедиста и за правилната
моментална реакция в случай на
инцидент на уличното платно.

Състезателният елемент в замисъла на празника
мотивира децата да се включат с желание и насочи
вниманието им към най-важните правила за движението
по пътищата – отговорност и дисциплинираност. На тези
две ключови качества акцентира и един от специалните
гости – полицай Бекяров, който похвали всички участници
в игрите за отличните им познания, свързани с
безопасността на улицата и ги призова винаги да бъдат
внимателни
и
да
дават добър пример
на
всички
свои
връстници.
Възпитателната
акция за ограничаване
уязвимостта на децата
на
улицата
продължава
с
тематични изложби на детски рисунки в коридорите на
училището. Директорът на СОУ „Д-р Петър Берон” – г-жа
Станка Пашова, подкрепя подетата инициатива и определя
грижата за живота и здравето на децата като
първостепенна за всяка образователна институция:
„Нашата основна задача като учители е не просто да пазим
учениците си, а да ги научим да се пазят сами, за да бъдат
подготвени за всяка ситуация, да бъдат възпитани и
толерантни, за да се справят с ежедневните
предизвикателства пред себе си.”

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

Да построим град!
Във връзка със
Световната седмица по
предприемачество
на
20.11.2013 г. в СОУ „Д-р
Петър Берон” се проведе
открит урок с учениците
от III А клас, които
изучават
СИПпредприемачество
и
бизнес, на тема „Да
построим
град”.
С
помощта
на
мултимедийна
презентация, подготвена
от
тяхната
учителка
Албена Димитрова, те
преговориха понятията, усвоени до този момент по темата.
Консултантът г-жа Стилияна Гронева ги запозна по забавен и
интересен начин с работата на строителите и възложи на петте
екипа да направят макет на петте градски зони. Учениците
работиха по готовите шаблони от комплекта на Джуниър
Ачийвмънт България. След приключване на работата на екипите,

учениците събраха макетите
на петте градски зони и така
построиха
своя
град.
Предварително имаха за
задача да напишат кратки
съчинения по една от двете
теми "Какво бих направил за
моя град, ако бях кмет?" и
"Как си представям моя град
след 50 години?", като
техните
предложения
събраха в книжка, която ще
подарят на кмета на град
Пазарджик. В края на часа
директорката на училището
г-жа
Станка
Пашова
поздрави
учениците
и
техните учители, като им
раздаде сертификатите за
участие
в
Световната
седмица
по
предприемачество 2013 г.

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

Урок по родолюбие и
национална гордост
По покана на г-жа Божурка Митева –
учител по история и цивилизация, на
11.12.2013 год. в СОУ „Д-р Петър Берон“
гостуваха представители на екипа на
образователен сайт „Българска история“ –
сдружение,
целящо
да
популяризира
значимостта на родното ни историческо
минало като едно от най-ценните неща, с
които можем да се гордеем. Младежите
проведоха лекция пред учениците от V до XII
клас на тема „България – от Освобождението
до наши дни“, като акцентът беше поставен на
героичните подвизи и на световноизвестните
български дела и творения.

личности
на
нашия град – за
да им бъдат
полезни
в
бъдещите
занимания и да
си спомнят с
удоволствие за
добре
свършената
работа
и
сърдечния
прием.

Четвъртокласници
посветиха урок на
родния Пазарджик
Учениците от ІVA клас с класен ръководител
г-жа Ваня Цанева проведоха открит урок – „Час
по родолюбие“ на 15.04.2014 г. в зала
,,Археология " на РИМ – гр. Пазарджик. Те
споделиха интересни факти от миналото на
своя роден край – от праисторическата епоха
до наши дни.

Въпреки разнородната по възраст
аудитория, въздействието върху нея бе
постигнато в изключително висока степен.
Въодушевлението на децата, предизвикано от
патриотичната тема, се дължеше също и на
добрия пример, който демонстрираха пред тях
млади и активни студенти, чието показателно
отношение към непреходните ценности
мотивира учениците да обърнат внимание на
собствените си познания по засегнатите теми.
Срещата оказа безспорно благотворно
влияние върху интереса на учениците към
учебния предмет, което се отрази и на
резултатите от провеждането на Общинския
кръг на Олимпиадата по история и
цивилизация.
В знак на благодарност от новите си
приятели специалните гости получиха книги,
разказващи за миналото и забележителните

Със своите отлични знания учениците
доказаха, че обичта към родината започва от
любовта към родния край. Увериха ни, че
Пазарджик ще бъде завинаги техният найобичан и любим град.

НАШАТА КОЛЕДА

Благотворителна ученическа инициатива
И тази година учениците от СОУ „Д-р Петър
Берон“ не останаха безразлични към
благородния призив на дарителството и се
включиха
активно
в
организацията
и
провеждането
на
традиционния
благотворителен коледен базар в училището.

сума възлиза на 1 555 лева, но найхубавият коледен подарък, който
получи
момичето,
беше
съпричастността на всички свои
съученици и тяхното безрезервно желание да
направят добро.

Акцията
бе
планирана
като
заключителна инициатива на кампанията
„Щедростта – един възможен изход“, чиято цел
беше набирането на средства за оказване
подкрепа на дванайсетокласничка, която се
лекува от тежко онкозаболяване. Събраната

С помощта на учителите и на своите
родители децата създадоха малките си коледни
шедьоври – картички, украшения и кулинарни
специалитети, така че денят на разпродажбата
(17.12.2013 г.) бе едновременно интересен и
забавен, цветен, много вкусен и, разбира се,
ползотворен. А Дядо Коледа, който раздаде
подаръците от благотворителната томбола,
донесе също и вълнението от предстоящите
ваканционни
изживявания,
радостта
от
настъпващите светли празници… Така дни
преди
Рождество
Христово
в
едно
пазарджишко училище се проведе практически
„урок“ по човещина – за умението ни да
вършим добри дела и за изхода от житейските
трудности – щедрост, взаимопомощ, заедност!

СОУ „Д-р Петър Берон“ бе отличено с грамота за
масово участие в конкурса „Направи добро за Коледа“,
организиран съвместно от ОДК и община Пазарджик, а
първокласниците Мартин Нистеров (IА) и Атанас
Александров (IА) се класираха на II и III място в раздел
„Коледна рисунка“.
Награждаването се осъществи на 18.12.2013 год.
във фоайето на зала „Маестро Георги Атанасов“, където
бяха изложени рисунките, картичките и сурвачките на
победителите в традиционния конкурс. Дипломите и
предметните награди на спечелилите участници връчи гжа Гергана Табакова – началник на общински сектор
„Образование“. За своето забележително участие
поощрителни награди получиха също Цветелина
Йорданова и Петър Доколянков от VА клас, Габриела
Андонова (VIIА клас) и Стела Велева (VIIБ клас).

СВЕТЛИ КОЛЕДНИ МИСЛИ

Коледа
Коледа – най-светлият
християнски празник
Коледа е невероятно хубав празник, който сплотява
семейството и го събира на една трапеза. С Коледа са свързани
много стари български традиции, които правят хората още пощастливи и единни. На този ден добротата се лее от човешките
сърца.
Няма по-хубав празник от Коледа. И не само заради
подаръците. Истинският смисъл на празника се състои не в тях, а
в това, че хората са заедно и правят добро. Затова не трябва да
молим за още и още, както често правим ние, децата. Важно е да
оценим духовното значение на Коледа, а не материалното.
Много по-смислено е да помогнеш на някого, който се нуждае от
това, отколкото да настояваш за подарък, защото човекът, на
когото си помогнал, ще ти бъде благодарен през целия си
живот!
Нека не бъдем егоисти, а да мислим и за останалите,
защото това е Коледа! Толкова е хубаво да се съберем заедно и
да оценим колко много имаме, докато през цялата година
мислим обратното – че сме бедни и нещастни.
Денят на светлото Рождество Христово ни кара да се
замислим за живота си и за живота на другите. Ето защо това е
един необикновен празник, за който неслучайно се казва, че
създава чудеса. Не е необходимо да даряваш кой знае колко
големи средства, за да си полезен на някого – понякога една
малка добрина от сърце е достатъчна, за да промени целия му
живот, за да стори Чудото…

На никое дърво не остана ни едно листо,
само елите са вечно зелени –
винаги в иглички облени.
Сняг бързо всичко затрупа,
а лютата зима започна из града да се лута…
Децата се радват на първия сняг
и се пързалят с шейни, и се целят с топки
пак…
А дойде ли Бъдни вечер,
цялото семейство се събира
и сякаш навън всичко замира.
Можеш да чуеш само бъдника,
който тихичко тлее
и своята тайнствена песен пее…
На масата в сиромашката къща
са насядали всички – от бебе до тъща.
Вече никой не може коледната изненада да
чака
и с трепет търпи,
а навън вали ли, вали…
***
Декемврийското слънце изгря,
озари студените, зимни поля.
Днес хората Христовото раждане празнуват,
а младите мъже коледуват.
Целият сгушен в снега град е осветен всеки, който го види, е изумен:
празнични лампички светят безспирно
и всичко наоколо е весело и мирно.
Децата отварят подаръците, чакани с
нетърпение,
някои не са така хубави, но няма значение.
Важно е да сме здрави и усмивка да свети
на всяко лице,
топлина и обич да бликат от всяко човешко
сърце!

Ученици и учители от Германия, Белгия и Финландия
прекараха една учебна седмица в СОУ „Д-р Петър Берон”
г-н Тодор Попов, гостите посетиха и общината,
където имаха възможността да научат повече
за управлението и основните дейности,
развиващи се в региона.

Ученици и учители от Германия, Белгия и
Финландия прекараха една учебна седмица в
СОУ „Д-р Петър Берон” (21.10. – 25.10.2013 г.).
Споделеното време бе изпълнено с ярки
впечатления и запомнящи се преживявания за
всички участници в проекта „Тийнейджърски
пътеводител на моя регион”. Освен че се
запознаха отблизо с училищния живот и
разгледаха забележителностите и музеите в
нашия град, чужденците успяха да се порадват
на красивата природа в околността на
Бачковския манастир и бяха впечатлени от
историческите и културни богатства на
Пловдив. По покана на кмета на Пазарджик –

Тъй като една от целите на
посещението в България беше усвояването на
традиционните танци на четирите участващи
страни, децата взаимно се учеха на
характерните
ритмични
движения,
подготвяйки се за заключителния концерт в
ресторант „Елбрус” (24.10.2013 г.), където
всички показаха усвоеното, а настроението,
създадено от музиката и от емоцията на
новите
приятелства,
направи
вечерта
незабравима. На раздяла гостите изразиха
своето възхищение от сърдечния български
прием. Директорът на училището – г-жа Станка
Пашова,
определя осъществяващия
се
международен контакт като изключително
ползотворен за личностното развитие на
възпитаниците на СОУ „Д-р Петър Берон”, ето
защо
според
нея
удовлетворяващите
резултати си заслужават положените усилия от
страна на екипа.

Ученици от СОУ „Д-р Петър Берон” изживяха
вълнуващи дни в Сърцето на Европа
Необикновено,
интересно, смайващо красиво
и интригуващо са само част от
определенията,
с
които
седмокласниците
и
осмокласниците от СОУ „Д-р
Петър Берон” характеризират
пътуването си до кралство

Белгия. Визитата се осъществи
в периода 9-14 март 2014 г. с
участието на 7 ученици и трима
ръководители
от
пазарджишкото училище и
причината
за
нея
бе
провеждането на последната,
заключителна,
среща
по
международен
училищен
проект на СП „Коменски” –
„Тийнейджърски пътеводител
на моя регион”.
Училището `Inspiro College`
в белгийското градче Хаутхален
събра за седмица партньорите
си от Германия, Финландия и
България,
за
да
бъде
финализиран проектът, целящ
да запознае учениците с
начина на живот на техни
чуждестранни връстници. В

изпълнение на тази задача децата бяха настанени в домове на
белгийски семейства, за да се докоснат до ценностите и
културата на домакините си. Впечатленията им се обогатиха с
посещения
на
местни
исторически
и
културни
забележителности, а пътуванията до градовете Лювен и
Брюксел бяха най-увлекателната част от интернационалното
приключение. Архитектурните шедьоври и космополитният
облик на тези градове завладяха посетителите, разкривайки
пред тях едно от най-причудливите лица на образния свят на
Европа.
Тематични обекти на междуучилищната среща бяха
националната кухня и традиционните празници на страните
участнички в проекта. Учениците трябваше групово да създадат
кулинарни и мултимедийни произведения, с които да
онагледят популярните в своите държави обичаи. Тъй като
проектното сътрудничество се осъществява вече втора година,
комуникацията между тийнейджърите беше свободна и
образователните
резултати
са
максимално
успешни.
„Най-много
ни
зарадва това, че
всички си спомнят
с удоволствие за
гостуването си в
България.”
–
споделят
развълнувано
децата. „Не са
забравили и някои
български думи,
които
научиха
тук... думи като
„приятел”,
„щастие”,
„заедно”, „утре”.

МОДЕРНИ И ПРЕДПОЧИТАНИ

И през учебната 2013/2014 година в СОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Пазарджик във връзка с
реализацията на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез
въвеждане на целодневна организация на учебния процес” са сформирани 8 групи ученици от І до IV
клас. Следобедният режим в полуинтернатните групи включва общо 6 часа, от които 2 за
самоподготовка, 2 за отдих и спорт и 2 за занимания по интереси. По този начин ученето не се превръща
в досадно бреме и натрапена отговорност, а в стремеж към персонално усъвършенстване, личностна
реализация и развитие на креативно мислене.
В училищната занималня възпитателят подпомага учениците при усвояване на преподадения учебен
материал; организира цялостния им режим, като се грижи за храненето, почивката и хигиената им;
организира свободното им време чрез дейности с различна насоченост /физически, умствени, музикални,
художествени/, развива способностите им; планира и осъществява състезания и културни мероприятия.
Благодарение на включването на училището ни в проекта „Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
малките ученици придобиват трайни навици за самоподготовка, стават по-дисциплинирани, работят в
екип, поемат различни роли и отговорности, повишават стремежа си към успех и самоутвърждаване.

МОДЕРНИ И ПРЕДПОЧИТАНИ
Участие на СОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Пазарджик в проект
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Полуинтернатните групи
са незаменима помощ за
учителя, тъй като учениците
имат нужда от цялостно
обгрижване и възпитание, не
само
от
преподаване.
Целодневното обучение е
необходимост и за родителя и
е важна част от израстването
на децата като личности.
Ролята на занималните в
начален етап за решаване на
проблемите, възникнали в
процеса на обучение, е
неоспорима. Проектът дава
възможност за подобряване на
условията за учебен труд, обяд
и отдих на учениците.
Всичко това прави СОУ „Др Петър Берон” модерно и
удобно учебно заведение,
предпочитано от ученици и
родители.

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

ПРАЗНИКЪТ НА СВОБОДАТА
В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
„Да, на световната карта Тя е съвсем малка, но... в сърцата ни
е безгранична!” – тези думи за родината, изречени в навечерието
на Националния празник, се превърнаха в мото на тържественото
му отбелязване в СОУ „Д-р Петър Берон”. И тъй като това е един от
дните в официалния ни календар, за които от особено значение е
именно приемствеността – на идеалите, на родолюбието, на
почитта към героите, в празника взеха участие деца на различна
възраст.

В присъствието на родители и много гости учениците от VIБ и
IIБ клас обърнаха поглед към миналото, за да оценят стойността на
136-годишната българска свобода и да осъществят на практика
предаването и приемането на родните ценности по пътя към
желаното по-добро бъдеще. Артистичните умения на децата успяха
да отправят предизвикателство към публиката за възраждането на
народната памет сред дребнавите изкушения на ежедневието.
Задачата си –
да разкрият пред
следващите
поколения
дълбокото
нравствено значение
на традицията и
едновременно с това
да я превърнат в
нещо занимателно и
любимо, екипът от
учители, подготвили

необичайния „урок” – А.
Пашова, Т. Пеева и В.
Атанасова – определиха като
отговорна,
но
и
изключително
удовлетворяваща.
„Днес
урокът
по
история
е
задължителен,
но
недостатъчен. Обществените
приоритети
се
изменят
заедно с реалността и не е
лесно да се обясни на
съвременното
дете
духовното измерение на
историческите
събития.
Достъпни за съзнанието му
може да ги направи силата
на изкуството. Независимо
от възрастта си, човекът има
вродената способност да
съпреживява
чрез
литературата и музиката и
ние не бива да забравяме
този ефективен метод в
образователния
процес,
защото древната мъдрост
гласи: „Разкажи ми и ще
забравя, покажи ми и ще
запомня, накарай ме да
участвам и ще разбера.” –
споделиха преподавателите
от пазарджишкото училище.
Думите
им
бяха
потвърдени от патоса, с
който второкласниците и
шестокласниците изразиха
своята обич и преклонение
пред България – „...малка
държава,
но
огромна
Вселена от спомени, дела и
мечти.

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
ЗНАЕТЕ ЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК?
190-годишнината от издаването на
„Рибния буквар” – първото помагало за
новобългарското училище, бе подобаващо
отбелязана в СОУ „Д-р Петър Берон” с
надпревара по грамотност между учениците от
VА и VБ клас. Състезанието „Знаете ли български
език?” се проведе на 11.03.2014 г. В него
петокласниците трябваше да премерят сили в
полето на родната реч и да търсят решенията
на трудни задачи, свързани с различните
езикови равнища – фонетика, лексикология,
фразеология и граматика. Освен това
състезателите разсъждаваха задълбочено върху
особеностите на трите форми на словесност –
митология, фолклор, литература.
Победител по точки бе отборът на VБ
клас, но минималната разлика в резултата бе

показателна
за
отличната
езикова
и
литературна подготовка на всички участници.

Разнообразните въпроси към публиката
пък успяха да направят и останалите ученици
съпричастни към идеята за значението на
възрожденския идеал – да познаваме „своя род
и език”, които ни дават сетива за света.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ IVБ КЛАС БЯХА „СЪРВАЙВЪРИ“
В ПОЛЕТО НА ЗНАНИЕТО

През 2014 година се
навършват 215 години от
рождението на д-р Петър
Берон и 190 години от
издаването
на
„Рибния
буквар“. Патронният празник
за учениците от IVБ клас бе
истинско приключение в

света на познанието. Той бе
отбелязан
в
Регионална
библиотека
„Никола
Фурнаджиев“.
Под
ръководството на своята
учителка – г-жа Силвана
Тодорова, и на специалиста гжа Русекова, те проведоха
открито обучение на тема:
„Петър Берон – живот и
дейност“.
Учениците
бяха
истински изследователи и
сами, работейки с „Рибния
буквар“ и с други източници,
правеха своите открития.
Показаха отлични знания,

свързани с дейността на д-р
Петър Берон. Под формата на
игра, разделени на групи,
децата се запознаха с
различните
отдели
на
библиотеката и официално
станаха нейни читатели.

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

СОУ „Д-р Петър Берон” почете патрона си
с празничен концерт
Възпитаниците на СОУ „Д-р Петър Берон” –
гр. Пазарджик посветиха тържествен концерт на
215-тата годишнина от рождението на своя
патрон. Събитието се проведе в зала „Маестро
Георги Атанасов” в една от първите пролетни
вечери (21.03.2014 г.) и успя да пробуди
добрите мисли чрез слънчевата надежда,
струяща от сценичните изпълнения.

Литературно-музикалната програма завладя
публиката с лиризма на словесните послания и с
ритъма на песните и танците. Малките артисти
бяха силно аплодирани заради своите таланти и
заради гордостта, с която се самоопределиха
като достойни следовници на възрожденеца,
сочен още от съвременниците си за „велик мъж
и похвала на целия наш народ”.

Празникът бе мотивиран от още един светъл
повод – през настоящата година се отбелязва и
190годишнина от
издаването на
„Рибния
буквар”. Това
значимо
творение
на
гениалния
просветител
поставя
две
озаряващи
начала
в
историята на
българското
образование:
първото
е
личностно – с
него започва
разностранната дейност на книжовника, чиято
фигура на учен, занимаващ се едновременно с
точни и с хуманитарни науки, няма прецедент в
духовното поле на Възраждането; второто
начало е с обществена измеримост – „Буквар с
различни поучения” е онзи необходим импулс
за българското светско образование през XIX
век, който се превръща в символен образ на
напредъка. На тези стълбове на националното
ни самосъзнание и на безусловната им
устойчивост дори и в днешното лутащо се време
акцентираха в приветствените си слова
директорът на училището – г-жа Станка Пашова,
и г-жа Пенка Нанева – старши експерт по ОСО в
РИО Пазарджик. От сцената прозвуча и текстът
на поздравителен адрес, изпратен до
ръководството, всички учители и ученици на
СОУ „Д-р Петър Берон” от проф. Анелия
Клисарова – Министър на образованието и
науката, той съдържаше пожелания за здраве,
нестихващ ентусиазъм в учебния труд, доверие
към създаденото в миналото и светла вяра в
творците на бъдещето.

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

Екологични акценти в класната стая
На 22 април 2014 год. – Световен ден на Земята, учениците от VБ клас с класен ръководител и
преподавател по биология и здравно образование г-жа Светлана Рангелова, съвместно с учениците от IVА
клас с класен ръководител г-жа Ваня Цанева, представиха открит урок на тема: „Водата – извор на живот“.
Чрез разнообразни опити учениците доказаха свойствата на водата. Научиха, че чистата вода на
Земята е условие, за да съществува живот на планетата ни. Показаха отлични знания за водата като част от
природата.
Вдъхновена от наученото, Елица Тахтакова от VБ клас опоетизира мислите си:
Водата
Водата е животът на Земята.
За нея най-напред запомни,
че молекулата й се състои
от атоми три,
че пръв помощник е тя у дома
и винаги трябва да ти е под ръка.
Например в супата на мама
роля има най-голяма.
Ако нея нямаше я там,
само сухо щях да ям.
А в природата дори
нямаш си представа колко са води –
подземни, на сушата…
Уроците за тях ще учиш до зори,
но после ще разказваш пред класа, нали?
И всичко разтваря се в тази вода,
тя е у всяка частица в света.
Топи се и се втвърдява,
през кондензация минава,
изпарява се в небесата,
пада като дъжд на земята.
Да изучаваш свойствата й е чудесно много е забавно и е лесно.
Затова запопмни:
Водата е всичко. Водата си ти.
Не я замърсявай, а я пази
и на планетата ни помогни!

И ОЩЕ ЕКОИНИЦИАТИВИ
И тази година СОУ „Д-р Петър Берон“ се
включи в акцията
„Да изчистим България за един ден”
За пореден път ученици и учители от СОУ „Д-р Петър
Берон” – гр. Пазарджик участваха в националната
кампания „Да изчистим България за един ден”. На 26
април 2014 г. група привърженици на инициативата
почистиха района на училището и градинката на
близката църква „Св. Петка”. Събирането на отпадъците
успя да насочи вниманието на участниците към
мащабността на проблема със замърсяването, вдъхна им
отговорност и оптимизъм, че добрите примери могат да
надделеят. Доброволческата активност на учениците
откликна на призива за обединени усилия в грижата за
чистотата и допринесе за разпространението на каузата в
града ни.

По повод

Деня на
Земята
учениците от
Ученическия
съвет
подготвиха
нетрадиционна
фотоизложба
на тема
„Екологично
равновесие“.

ПРИЯТЕЛИ НА КНИГИТЕ

Гостува ни издателство „Фют“
Екипът на издателство „Фют“ се включи в
училищния живот на СОУ „Д-р Петър Берон“ с поредица
инициативи, посветени на 2 април – Международен ден
на детската книга. В продължение на 3 дни във фоайето
на училището бе подреден изложбен щанд с книгите на
„Фют“. Едновременно с това децата имаха възможността
да се включат в интерактивни спектакли, които ги
заредиха с положителни емоции, нови знания и полезна
информация за различни книги. В I клас бе презентирана
книгата на К. Къдрева „Таралежчето Черешко“, децата от
II клас пък участваха в програмата за начинаещи
читатели „Славейче“, с третокласниците бе разгледана
темата „Как се прави книга?“, а учениците от IV клас се
срещнаха със Стоян Лазаров – представител на
Природонаучен музей, София.
Фондът на училищната библиотека бе обогатен с
подарени от издателството интересни и богато
илюстровани детски енциклопедии.

ПРИЯТЕЛИ НА КНИГИТЕ

Празник на книгата в СОУ „Д-р Петър Берон“
празник, не липсваха и песните и танците,
отново обвързани с литературни сюжети и
разкриващи ги в безгрижната светлина на
удоволствията в измисления свят на книгите,
където всеки може да бъде едновременно себе
си и някой друг – някой по-хитър, по-смел или
по-добър.

Малкият принц, Буратино, Ян Бибиян и
Фют и още много други български и
чуждестранни литературни герои „оживяха“ на
23.04.2014 год. в СОУ „Д-р Петър Берон“, където
Международният ден на книгата стана повод за
най-малките възпитаници на училището да си
припомнят вълшебните мигове, прекарани с
любимата книжка, и да се опитат да пресъздадат
нейните най-значими послания пред своите
съученици. В инициативата, целяща да
провокира читателския интерес и да възпита
уважение и любов към книгите, наречени от
американския педагог Ч. Елиът „най-търпеливите
учители“, взеха участие всички ученици от I до IV
клас.
Много от децата се превъплътиха в ролите
на популярни характери от детските приказки и
романи, за да представят забавни или
поучителни моменти от тях. Разбира се, като на

Не
по-малко
радост
предизвика
и
последвалото
събитие
–
конкурс
за
индивидуална и екипна рисунка на асфалт на
тема „Чудната страна на приказките“, чиято
задача бе да предизвика въображението на
младите читатели. След по-малко от час,
преминал в
разговори за
феи,
принцеси и
далечни
земи,
училищният
двор
бе
украсен
с
изображения
на детските
представи за
вълшебство.
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Състезание за най-добър четец
Една
от
инициативите,
свързани
с
отбелязването на Международния ден на
книгата и авторското право, в СОУ „Д-р Петър
Берон“ бе състезание за най-добър четец, което
премина в три кръга: първоначално участниците
трябваше да четат познат художествен текст,
като състезателният критерий бе бързина на
четенето. Във втори кръг те премериха силите си
върху непознат публицистичен текст, а в
последния, трети кръг, трябваше да представят
предварително подготвен от тях изразителен
прочит на текст по избор. Бе връчена и
Специална награда за „Четене с разбиране на
английски език“, която спечели Рита Тодорова
от VIБ клас.
Журито присъди две първи места – на
Екатерина Коцева от XА клас и на Рита Тодорова

от VIБ клас. На II място се класира Звездимира
Спасова от VБ клас, а III награда получи Анна
Тодорова от VIА
клас.
Всички
участници
показаха
специално
отношение
към
четенето,
което
характеризираха
като
„приключение“,
„удоволствие“,
„път
към
мъдростта“.

Магнетизмът на
поезията…

Видях те
Димитър Ангелов
IХА клас

Международният ден на музиката – 1 октомври, е
известен още като Ден на българската поезия. В СОУ „Д-р
Петър Берон” той беше отбелязан в съответствие с
идейния си заряд – творчески. Членовете на Ученическия
съвет изработиха оригинален макет на символистичната
„кула от слонова кост” – непристъпното убежище на
поета, където той, вглъбен в усамотението си, изразява
поривите на душата с езика на лириката.

Наскоро аз видях те някъде там.
Наскоро аз видях те в съня ми тъмен.
Но ти блестеше... някъде там.
Но ти искреше в красота безумна.
Исках да те прегърна някъде там.
Исках да те целуна с думи,
но ти стоеше някъде там,
но ти искреше в красота безумна.

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

Организирахме заедно празник на здравето
със спортни уреди. Песните и танците на помалките ученици от училищния хор „Звънче“ и
Мажоретен състав при СОУ „Д-р Петър Берон“
създадоха незабравимо настроение и напомниха
защо ни е нужно да сме здрави – за да можем с
удоволствие да се веселим.
Тревожните

Световният ден за движение за здраве (10
май) и Европейският ден за борба със
затлъстяването (19 май) мотивираха учениците
от СОУ „Д-р Петър Берон“ да се включат във
веселия „Празник на здравето“, който се
проведе на 13.05.2014 г. в училищния двор. С
присъщата си инициативност децата посветиха
един час от натоварения учебен ден на темата за
здравето
и
най-добрите
стратегии
за
предпазване от хронични незаразни болести –
добрата хигиена, здравословното хранене и
редовното и правилно спортуване.

Със съдействието на Регионална здравна
инспекция – гр. Пазарджик и в присъствието на
нейни
представители
петокласниците
демонстрираха
различни
общоразвиващи
упражнения и лечебна изправителна гимнастика

статистически

данни

на

Световната здравна организация показват, че
60% от смъртните случаи в световен мащаб се
дължат на слабата физическа активност, която
причинява развитието на сърдечно-съдови
заболявания,
злокачествени
образувания,
хронични
заболявания
на дихателната
система
и
диабет.
Ето
защо
организацията
на
подобни
инициативи,
привличащи
подрастващите
към борбата с
глобалните
здравословни
проблеми,
е
важна стъпка
по пътя на тяхното преодоляване.

ПОСТИЖЕНИЯ, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ

Ученичка от СОУ „Д-р Петър Берон” спечели
второ място в международен конкурс
Престижното II място в конкурса
за детска рисунка „С очите си видях
бедата”
бе
присъдено
на
десетокласничката Адриана Пондева
– възпитаничка на СОУ „Д-р Петър
Берон”.
Церемонията
по
награждаването се осъществи на
29.10.2013 г. в Националния дворец
на децата в столицата, в присъствието
на официални лица, сред които бяха
заместник-министърът на вътрешните
работи – Йордан Грамов, директорът
на ГД „Пожарна безопасност и защита
на населението” – гл. комисар
Николай Николов, Негово превъзходителство посланикът на
Ислямска република Пакистан в България Мухаммад Джамшаид
Ифтихар, представители на посолството на Република Сърбия,
преподаватели от Националната художествена галерия и служители
на МВР. Необходимостта от възпитаване на активна гражданска
позиция у подрастващите и формирането на осъзнато чувство за
съпричастност и дълг за оказване на помощ на нуждаещите се са
основните
цели
на
проведената
инициатива.
Конкурсът, организиран съвместно от ГДПБЗН и МОН, има
дългогодишна традиция, а тази година в него се включиха деца от
пет континента. Над 1200 рисунки се състезаваха в четири категории.
Журито отличи творбите на участници от Пакистан, Индия,
Индонезия, Малайзия и Сърбия. Зам.-министърът Й. Грамов откри
изложбата на произведенията, достигнали заключителния етап на

конкурса
и
изрази
впечатленията си от отлично
реализираната
трудна
задача – показването на
познанията на децата и
учениците за бедствията в
световен
мащаб,
за
средствата за защита и
самозащита и за действията
на спасителните системи.
В своята творба „Мрак и
светлина”
16-годишната
Адриана от Пазарджик е
изобразила
борбата
с
огнената стихия. Според нея
изкуството е предназначено
не само да носи наслада, то
е ефективен начин младите
хора да изразят отношението
си към проблемите на
човечеството, то е средство
за създаване на по-добър и
толерантен свят, в който
няма
безразличие,
а
трудностите се преодоляват
с взаимопомощ и подкрепа.

Съвременното арт предизвикателство –
компютърна рисунка
През м. октомври 2013 год. участвахме в ежегодния
конкурс на Jar Computers „Рисуване без граници”,
където учениците от училището се представиха много
добре в рисуването с графичен таблет.
Участникът Станислав Нешев от VII Б клас се класира на
III място, а Петя Иванова от X А клас – на II място.

ПОСТИЖЕНИЯ, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ

… И още награди за художници …
Учениците ни се представиха забележително и в конкурса, организиран от СОУ „Георги Брегов“ –
гр. Пазарджик „Художникът в мен“. Награждаването на отличените творби се състоя на 20 март 2014 год.
В първа възрастова група на I място се класира Теодора Георгиева от VА клас, а на II място – Петър Стоев
(VА клас). Поощрителни награди получиха Стефан Георгиев от VIIIБ клас и Стела Велева от VIIБ клас.

А

Талантливата Теодора Георгиева от V клас
бе класирана в

конкурса за рисунка
„Искам да бъда“
на Сдружение „Азбукари“ на III място в
специалната категория „Вотът на Фейсбук“.
Гласуването в социалната мрежа се осъществи на
страницата на сдружението.

Класирани ученици в
Олимпиадата по техническо
чертане /Общински кръг/
1. Габриела Андонова – VII А клас
2. Елизабет Петрова - VII А клас
3. Искра Перничева – VII А клас
4. Габриела Михайлова - VII А клас
5. Марк-Кристиян Чавдарлиев- VII Б клас
6. Станислав Нешев - VII Б клас

… и за музиканти …
Класирани ученици във финалния етап на
Национално състезание
„Ключът на музиката“:
Боряна Топалова – IV Б клас
Виктория Георгиева – IV В клас
Теодора Георгиева – V А клас

ПОСТИЖЕНИЯ, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ
В периода м. януари – м. март 2014 г. учениците от
VIБ клас участваха в проект

„Народните будители и аз“,
който има за цел да представи на младите хора
имената и дейността на онези български
възрожденци и велики българи, които са оставили
своя отпечатък в създаването, израстването и
просперитета на нашата държава. В класирането
след състезанията, проведени в Община
Пазарджик, нашите ученици заеха II място.

Възпитаник на СОУ „Д-р Петър Берон“
дебатира с проф. Божидар Димитров
Ученикът от IVА клас Петър Петров бе поканен да участва в токшоуто по TV7 „Дневен ред“ с
водещ Константин Филипов. Гост и събеседник на талантливия ученик бе директорът на
Националния исторически музей – проф. Божидар Димитров.
По време на дискусията г-н Димитров не скри възхищението си от задълбочените знания на
Петър, свързани с историята на българите и България, които далеч надхвърлят информацията от
учебниците. Най-голямо удивление у всички предизвика умението на четвъртокласника да
разсъждава глобално по геополитически въпроси. Десетгодишното момче изрази своето мнение за
настоящата ситуация в Украйна, за отношенията между държавите в Европейския съюз, както и за
предстоящите избори за евродепутати през месец май.
Петър Петров получи заслужена похвала от проф. Димитров и пожелание да стане професор по
история. Плановете на възпитаника на СОУ „Д-р Петър Берон“ обаче са да се занимава с политика.
Подкрепяме го и му желаем успех!
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Призови места на наши ученици във
Фестивал „Пеем и танцуваме“ 2014
На 28.04.2014 г. ученици от СОУ „Д-р Петър Берон“
взеха участие в VI Фестивал на любителското училищно
художествено творчество „Пеем и танцуваме“ 2014,
организиран от Общински детски комплекс – гр. Пазарджик.
Възпитаниците на г-жа В. Герова и г-жа В. Атанасова
очароваха журито със своите вокални изпълнения в двата
жанра: популярна и фолклорна музика.
В категория Популярна музика училището ни се гордее с
три първи награди. В I възрастова група на I място се класира
представителна вокална група със солист Виктория Кътова от
IВ клас с изпълнение на песента „Без радио не мога“. В същата
възрастова група първенци са и чаровните певци от училищен
хор „Звънче“. Във II възрастова група взе участие Цветан
Цинцаров от VIБ клас, който изпълни песента „Лили“ и също
беше отличен с I награда.
В категория Автентичен или обработен фолклор - II
възрастова група, журито присъди I награда на вокална група
в състав Десислава Гергинска, Маринела Метанова и Никола
Митев от VIБ клас и Веселин Бързев – VБ клас. Те изпяха
родопската
фолклорна
песен
„Рипни,
Калинке“.
В категория Народно пеене /II възрастова група/ II
награда беше присъдена на Кристалина Дойчинова от VIIВ
клас, която се представи с песен от тракийската фолклорна
област – „Мари Станку“.
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Шестокласничката Михаела
Щерева Щерева (VIБ клас)
се класира на II място в
областния кръг на
олимпиадата по история и
цивилизация.

Христина Божилова от IX А клас
спечели II награда и се сдоби с
електронен четец, благодарение на
участието си в конкурса
„ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“,
организиран от Българската
Патриаршия.

Забележителни резултати
Христос Воскресе
Камбанен звън възвести на света,
че Христос Възкресе
и на всички ни радост донесе.
Той донесе на света
изкупление, мир и светлина
и на тези, които бяха роби на греха,
дарува свобода на духа.
Великден е! Да се зарадваме!
И запалена свещица
от храма да отнесем,
та да светне вкъщи и в душата
на Христовото възкресение светлината!

Боряна Запринова Топалова от IVБ клас бе
класирана за финален кръг на три национални
състезания. В „Ключът на музиката“,
заключителният етап на което се проведе в
Пловдив, ученичката показа отлични резултати.
В „Знам и мога“ се представи изключително
успешно, като получи 43 точки на областния
кръг. Блестящо беше и участието й в
националното финално състезание на СБНУ.

Звъни, камбанке! Радостно звъни
и на всички възвестявай,
че Христос възкръсна
и Спасение ни дари!
С „Христос Воскресе!“ и
„Воистина Воскресе!“
всички нека да се поздравим
и никога да не забравяме, че Бог
за нашето спасение бе разпнат
и възкръсна,
за да ни спаси от властта
на греха и смъртта!
Звъни, ехти, победна песен,
душите празнично буди
и на всички възвестявай,
че днес Христос смъртта победи!

ПОСТИЖЕНИЯ, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ

Печелим
медали в
състезания по
различни
спортни
дисциплини!

I място в Общинско първенство по
баскетбол 2014 г. (момичета V –
VII клас)

В състезанието „Лъвски
скок“ (II – IV клас), в
което участваха 15
отбора, нашите
спортисти заеха II място.

I място в Областно първенство
по хандбал 2013 г.
(девойки, VIII – X клас),
гр. Панагюрище

НАШИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

„Осмели се да последваш собствените си идеи!“
Придържайки
се към принципите
на демократизъм,
безпристрастност,
неутралност
и
осигурявайки
публичност
и
гласност
при
изявяване
интересите
на
учениците,
училищният
ученически съвет
постепенно
формира адекватна среда за младите хора, която
дава
възможност
за
стимулиране
на
обществената им активност, осмисляне на
свободното им време и насърчаване на тяхната
инициативност.
Обекти на дейност са разнообразяване на
живота на учениците в училище, опазване на
училищното имущество и разкрасяване на
училищната среда, повишаване на личната
отговорност на учениците по отношение на
техните права и задължения в образователната
система, задълбочаване на положителната им
нагласа спрямо училището и ученето.
Въз основа на цялостната учебно-възпитателна
работа и посредством формите за активно участие
в процеса на вземане на решения се съдейства за
придобиване на интелектуални умения, социална
култура и гражданска компетентност, необходими
за активен живот в динамично променящите се
обществени
отношения.
Организацията
и
доброволното участие в дейности, свързани с
превенцията на опасните поведения, наркотични
и алкохолни зависимости, оказва безспорно
позитивно
влияние
върху
нивото
на
информираност на учениците във връзка със
споменатите теми.
В хода на редовните занимания, целящи
съхраняване на училищните традиции и
изграждане на нови такива, се постига
установяване и спазване на модел на толерантни
взаимоотношения, на умения за работа в екип
при реализиране на общозначими цели.

„Толерантността е умението да си
добър!“ – приложен проект, изработен
от членовете на ученическия съвет.

По повод Деня на дарителя – 6
декември – в училището бе подготвен
изложбен кът на тема
„Свети Никола и неговият празник“.

НАШИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Срещите на
Ученическия съвет
винаги са интересни и
забавни, емоционални,
полезни и много
творчески. Такива са и
подготвените и
реализирани
инициативи!

РАЗНОСТРАННИ ТАЛАНТИ

Участие в проект „КЛУБ ДОБРОДЕТЕЛИ“
срещи с психолога Р. Зяпкова посветиха
вниманието си на общочовешките ценности като
радост,
отговорност,
любов,
щастие,
решителност, смелост, щедрост, творчество,
търпение, целеустременост.

През учебната 2013/2014 година ученици от
СОУ „Д-р Петър Берон“ се включиха в „КЛУБ
ДОБРОДЕТЕЛИ“ – проект на фондация
„Благотворител“. Целта на проекта бе
практикуването на добродетели в ежедневното
общуване – важен фактор за творческото
развитие на личността, за изграждане на единни
общности, за превенция срещу негативни
явления. Сформиран бе младежки екип от
ученици в гимназиален етап, които в поредица

Моден подиум
Стефан Георгиев от VIIIБ клас изяви
творческите си способности в областта на
дизайнерското изкуство, като организира модно
ревю в училище и създаде тоалетите, включени в
него, които бяха изработени от … хартия.
Оригиналният поглед и отличното творческо
изпълнение бяха високо оценени в деня на
представянето от публиката, включваща ученици
и учители в СОУ „Д-р Петър Берон“.

РАЗНОСТРАННИ ТАЛАНТИ
За
постигнатите
високи
резултати
в
учебния
процес
единадесетокласничката Любослава Димчева получи отличие и парична награда
от Женско дружество „Мариола Доспевска“ – гр. Пазарджик.

Ако искаш да спечелиш,
спри да воюваш
Есе
За много хора наградата е от особено значение, което, разбира се, е
похвално, но има случаи, в които някои се стремят към победата по възможно най-неподходящия
начин. Те проявяват агресивни действия към обкръжаващите ги, това са за тях т. нар. конкуренти,
които също се стремят да постигнат върха.
Има една известна пословица, която гласи: „Ако искаш да печелиш, научи се да губиш!“,
която се доближава до мисълта в заглавието. Наистина, човек не трябва да позволява на едно
поражение да му попречи да продължи да се състезава. Не можем винаги да постигаме това, което
искаме. Не е съвсем невъзможно, но за целта трябва да положим много усилия и да имаме желание
да се изкачим по стълбичката на успеха.
Всеки човек трябва да бъде оценяван заради това, което прави, защото той влага труд за
осъществяването на желаната своя цел.
Победата може да се постигне най-лесно, когато се отнасяме с уважение към другите, които
се стремят към същото.
За да се аргументирам, ще дам следния пример: ние, танцьорите от състав „Чудесия“,
участваме в много конкурси, като главната ни цел е първото място. Но това не ни пречи да
уважаваме нашите конкуренти. Знаем, че много по-добре ще е да сме в добри отношения с тях след
време, когато пак се срещнем. По този начин, без агресия, ние печелим не само желаната от нас
награда, но и нови приятели.
Трябва да спрем да воюваме, ако искаме да спечелим. Това е най-доброто решение,
благодарение на което можем да постигаме върхове, които на пръв поглед изглеждат
недостижими.
Любослава Димчева – XI А клас

Отличник по военно дело
В чест на 6 май – Ден на храбростта и празник на българската
армия, Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва
организира и проведе турнир по военно-приложни дисциплини в
дните от 28 до 30 април 2014 година. Събитието премина под
патронажа на областния управител г-н Иван Йорданов, областния
военен отдел и областния съвет на СОСЗР.
На стадиона в Центъра за специализация и професионална
подготовка на МВР състезателите премериха сили по стрелба с
въздушна пушка, крос и хвърляне на учебна граната в цел. Участваха
десетокласници от 13 учебни заведения в Пазарджишка област.
В индивидуалното класиране на участниците Тошко Георгиев
от X А клас на СОУ „Д-р Петър Берон“ зае III място.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО Е ДА СИ ТИЙНЕЙДЖЪР?
Този въпрос си зададоха големите ни ученици, за да се включат в училищния конкурс за
литературна творба, рисунка или фотография. Отговорите са много и различни…

КАКВО Е ДА
СИ ТИЙНЕЙДЖЪР
Станах вече на тринайсет,
но защо ли още от дванайсет
нещо все не е наред?
Ту съм нервна, избухлива,
ту пък тъжна и плачлива,
или пада смях
без видима причина…
Ето, днес съм толкова щастлива!
Пак на мене ми намигна
онова момче от седми клас!
Мама нещо все се мръщи –
че забравила съм пак
стаята да си почистя
или пък да купя хляб.
Но защо не ме разбира!
Има толкова неща,
с които е заета моята глава!
Ето, свършил ми е гланцът,
май и лакът за коса…
Фейсбук нещо пак блокира,
а тестове в училище валят, не спират!
Всички вкъщи все въздишат,
мъмрят с нервен глас:
„С тоз тийнейджър у дома
още малко и ще стане ад!“.
Но на пук на всички аз харесвам
тази възраст разноцветна.
Може всичко даже да е песен
и все да съм щастлива аз,
ако пó до късно стане
ученическият час!

Елена Димитрова – VIБ клас

Мария Дъбова – VIА клас

Екатерина Коцева – XА клас

ЛЮБИМО УЧИЛИЩЕ

I награда в конкурса „Най-хубавото училище –
моето“, посветен на патронния ни празник, спечели
Анелия Благова от I Б клас.

МОЕТО УЧИЛИЩЕ
Моето училище е най-красиво!
Моето училище е най-любимо!
В него всички са добри,
в междучасието ехтят игри.
В часовете сме смирени, кротки.
Пишем буквички, почти на глас
шептим,
вече цели думички редим.
Ето – думичка една:
На Вас, учители, БЛАГОДАРЯ!
Биляна Христоскова – IБ клас
I място

Марио Никленов – III В клас – II място в конкурса.

УЧИЛИЩЕ МОЕ
Училище мое, любимо,
пълно с радостни деца,
които бързат да научат
всичко за света!
Любознателни и мили,
с раниците подранили
и отворили сърца
за знания сега.
Дете, не бързай да растеш!
В училище ще се научиш
на всичко –
трябва само да четеш!
Доротея Ненова – IIIА клас
II място
III награда в категория
„Рисунка“ спечели
Камелия Крайчева от
I В клас.

ПЪТУВАМЕ, ПРАЗНУВАМЕ, УЧИМ, РАСТЕМ

Издава:

СОУ „Д-р Петър Берон“
4400 Пазарджик
ул. „Неофит Бозвели“ 29
Тел.: 034/ 44 42 20
034/ 44 61 55
e-mail: sou_p.beron@abv.bg
www.beronpz.eu

