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

АКЦЕНТИ НА БРОЯ:





Училищният живот през 2014/2015 учебна година.
Постиженията ни в областта на науката и изкуството.
Творчески върхове на ученическото вдъхновение.
Прием в СОУ „Д-р Петър Берон“ за следващата учебна
година.

Нашето училище обучава и вдъхновява
XXI век изправи образователната система пред
много предизвикателства и вълнуващи възможности,
които
педагогическият
екип
на
Средно
общообразователно училище „Д-р Петър Берон“ посреща
открито и смело. Нашите ученици са подготвени за
бъдещето; те израстват отговорни и самостоятелни
граждани на един свят, който изисква от младите хора
силен характер, целенасоченост и толерантност.
Ние сме убедени, че съдействаме за развитието на
потенциала на всяко дете, и правим това с грижа,
положително отношение, мотивиране и подкрепа. Така
нашите ученици придобиват увереност и знания, които не
просто им дават силата да успяват, дават им
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.

Каквото правиш, прави го
добре и мисли за бъдещето.
Д-р Петър Берон

С доверие и почит към миналото
работим за своето бъдеще!

Уважаеми учители и
родители!
Скъпи ученици!
Духовната сила на
Празника на българското
слово е винаги обединяваща и
вдъхновяваща - символ на
достойнство, традиция и
гордост; израз на дълбоко
уважение към миналото на
нашия народ и на стремежа
ни към самоусъвършенстване.
Наследството, получено от
нашите първоучители, което
се възражда и претворява
всеки ден и във всеки от нас
чрез
родната
ни
реч,
заслужава
не
само
отдаденост, за да бъде
съхранено... Това наследство
заслужава прослава, за да
бъде оценено. Значението на
славянската писменост не
може нито да бъде изречено,
нито пък написано, било то и
от гениални оратори или
талантливи поети, тъй като е
резултат от апостолско дело и
бъдейки свещено, може само
да се почувства. И ние го
чувстваме в думите на
тържествения химн: “Върви,
народе възродени, към светли
бъднини!” - думи, които

никога няма да загубят
значението си, благодарение
на животворящата енергия на
просвещението.
През тази година се
навършват 1130 години от
смъртта на Свети Методий
Славянобългарски.
Добре
знаем, че великите умове са
безсмъртни, защото техните
идеи и дела имат вечен живот
на земята, носейки на хората
добруване. Затова с почит се
прекланяме пред вековечното
величие на сътвореното от
светите братя Кирил и
Методий!
Азбуката,
писменият белег на майчиния
език, паметта в историята ни,
сплотяващата
реч
в
драматичните изпитания пред
нацията ни, правото ни да
гледаме към света през очите
на грамотността са поводите
за ненакърнима гордост!
На 24 май отдаваме
заслужена почит на всички
духовни водачи на нашия
народ – учители, просветни и
културни дейци, отстояващи
идеала за родолюбие в
миналото и днес. В тази
връзка е невъзможно да не
спомена и патрона на нашето
училище – д-р Петър Берон –
изключително скромен учененциклопедист,
успешно
извървял дългия и труден път
от
родния
Котел
до
Хайделберг, Берлин и Париж,
създал около 20 научни труда
на пет от деветте чужди
езици, които е владеел.
Създавайки „Рибния буквар“,
той поставя основите на
модерното
европейско
образование.

Горди сме, че нашето
училище носи достойното
име на д-р Петър Берон. То
ни ангажира, то ни задължава
всеки ден да си даваме сметка
какво вършим, какво още
можем да направим, за да се
извисим пред личността на
нашия патрон. 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 развива своя
потенциал и уверено да върви
напред.
Денят на славянската
писменост и на българската
книжнина и култура ми дава
повод да изкажа и заслужена
благодарност към всички,
които формират сплотената
ни училищна общност и
създават неповторимия облик
на
Средно
общообразователно училище
„Д-р Петър Берон“ – нашите
ученици,
всеотдайните
учители и всички родители,
които
ни
подкрепят
в
благородната
мисия
да
образоваме и възпитаваме
младите хора на България!

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

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!

За учебната 2015/2016 г. СОУ „Д-р Петър Берон“
ще приема ученици за:

I клас








ЗИП – БЕЛ
ЗИП – Математика
ЗИП – Музика
ЗИП – Информационни
технологии
СИП – Религия
СИП – Хореография
Целодневна организация по
желание на родителите






ЗИП – Български език и литература
ЗИП – Математика
Свободноизбираема подготовка по желание
Отлична база за спортуване

V клас
IX клас

Профил „Технологичен –
Информационни технологии“
Придобиване на умения за:







текстообработка;
електронни таблици;
графики и презентации;
мултимедийни продукти;
програмиране в интернет;
web страници.

УЧИЛИЩНИ ДНИ

Първият учебен ден – ден за
радост и смели мечти
Символният звън на училищния звънец постави
тържествено началото на новата 2014/2015 учебна година в
Средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон“ на
15 септември. Емблематичната дата на първия учебен ден
призова учениците, техните учители, родители и много
гости пред прага на любимото училище, за да бъдат
споделени радостта и отговорността, вълненията и
желанията, амбициите и вярата в успеха.
Водосвет за здраве
отслужи
архиерейският
наместник за Пазарджишка
духовна
околия
–
архимандрит
Яков.
Той
благослови децата и им
пожела
дръзновение
в
стремежите им към учение и
благополучие.
Един от специалните
гости на празника бе г-жа Зоя Пенова – старши експерт по
организация на средното образование в РИО – гр.
Пазарджик. В приветственото си слово към всички
присъстващи на празника тя изрази увереността си в
успешната реализация на всяка цел, преследвана с
упоритост и постоянство, и насърчи и малките, и големите
ученици да се справят с лекота с изпитанията пред себе си,
доверявайки се на отличната подготовка, която имат

възможност да получат в
СОУ „Д-р Петър Берон“.

След жизнерадостните
сценични
изпълнения,
зареждащи
с
приятната
емоция на въодушевлението,
бе спазен и традиционният
ритуал
за
късмет
–
директорът на училището гжа Станка Пашова изля вода
от менчето, украсено със
здравец,
и
пожела
завладелият всички възторг в
щастливия час на новото
начало да цари в СОУ „Д-р
Петър Берон“ през цялата
учебна
година,
предстоящите
предизвикателства да бъдат
преодолявани със смелост и
новаторство,
мечтаните
резултати
да
бъдат
постигнати с търпение и
любов.

УЧИЛИЩНИ ДНИ
ОТКРИТИЯТ УРОК – ПОГЛЕД КЪМ ИНОВАЦИЯТА

Бизнес и реклама
Във връзка със Световната седмица по
предприемачество 2014 г., организирана от
Джуниър Ачийвмънт, на 18.11.2014 г. в СОУ „Др Петър Берон” се проведе открит интегриран
урок по предприемачество с учениците от ІVА
клас, с учител Албена Димитрова и VІ А и VI Б
клас, които влязоха в ролята на бизнес
консултанти на по-малките си съученици.
Урокът бе посветен на темата „Бизнес и
реклама“.
Шестокласниците
изучават
предприемачество в часовете по ДТИ и с
помощта на тяхната учителка Стилияна Гронева
запознаха четвъртокласниците и техните гости с
основните правила при изготвяне на реклама,
която да е в помощ на бизнеса. Учениците се
разделиха на четири екипа и имаха за задача да
изработят рекламни плакати на различни видове
магазини. След приключване на работата на
екипите, техните говорители презентираха
своите проекти, а шестокласниците оценяваха
показаното.

В края на часа участниците в открития
урок получиха сертификати за участие в
Световната седмица по предприемачество 2014
г. от ръководството на Джуниър Ачийвмънт.
Гости на урока бяха представители на
ръководството на училището, ст. експерт по
начално образование от РИО – Пазарджик –
Илияна Петрова, и над 50 учители от област
Пазарджик, които дадоха положителна оценка на
реализираната инициатива.

Старите и новите чудеса на Света
Уникални
и
забележителни, каквито са
самите чудеса на света, бяха
и мултимедийните проекти,
които седмокласниците от
СОУ „Д-р Петър Берон“
посветиха
на
14-те
изключителни
обекта,
считани за неповторими и
заслужаващи
да
носят
названието „световно чудо“.
На 23.01.2015 г. се проведе
нетрадиционно замисленият
открит урок по история и
цивилизация, по време на
който учениците от VII А
клас разказаха и показаха най-интересното за
Седемте чудеса на античния свят, а техните
съученици от VII Б клас презентираха
съвременната алтернатива – избраните през 2007
г. Седем нови чудеса на света. Атрактивните
изображения
на
Египетските
пирамиди,
Родоския колос, Мачу Пикчу, град Петра и т.н., а
също
и
необикновената
им
история,
предизвикаха желанието на учениците да се
запознаят детайлно с тези феномени на
природата и цивилизациите.
Специален гост на събитието бе г-жа В.
Апостолова – старши експерт по обществени
науки и гражданско образование в РИО – гр.
Пазарджик. Тя поздрави
учениците за
проявената инициатива и им постави задача за
домашна работа – да проучат подробно и да
разкажат за чудесата на България, които са не
по-малко впечатляващи.

УЧАСТВАМЕ И ПЕЧЕЛИМ!
Включихме се активно в конкурс за рисунка на таблет

Дванадесет ученици
от V, VI, X и XI клас на
СОУ „Д-р Петър Берон“
взеха участие в третото
издание на конкурса за
рисунка
на
графичен
таблет, организиран от
Художествена
галерия
„Станислав Доспевски“ –
гр.
Пазарджик.

Две от оригиналните творби на възпитаниците на СОУ „Д-р
Петър Берон“ бяха отличени от компетентното жури с грамоти
и предметни награди: II място в I възрастова група спечели
Диян Ботев от V В клас, а почетната I награда във II възрастова
група бе присъдена на Екатерина Коцева от XI А клас.
Всички участници бяха активни по време на
викторината, включваща въпроси, свързани с изкуството и
компютърните технологии.
Освен
множество
награди,
предоставени
от
организаторите на конкурса, децата отнесоха със себе си
удоволствието от нетрадиционно прекарания съботен следобед

Състезанието се проведе
на 18 октомври 2014
година и премина под
надслов
„Ако
имах
вълшебна
четка…“.
Съорганизатори
на
конкурса
бяха
добре
познатият с иновативните
си
въведения
производител на графични
таблети и писалки Wacom,
както и Jar Computers.

в художествената галерия, където подложиха на изпитание
уменията и таланта си, ентусиазирани от магията на
творчеството.

УЧИЛИЩНИ ДНИ

Вече четири години СОУ „Д-р Петър Берон“ участва
в проект „Подобряване качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес“. През учебната 2014/
2015 година са сформирани девет полуинтернатни групи,
посещавани от общо 204 ученици в начален етап.
Дейностите са съобразени с учебното съдържание за
съответните класове и се осъществяват в три направления:
 самоподготовка;
 занимания по интереси;
 организиран отдих и спорт.
Ежедневно възпитателите координират дейността си с класните
ръководители. Те контролират правилното изпълнение на
поставените задачи, като се стремят да възпитат у
учениците умения за самостоятелна работа. В процеса на
усвояване и затвърждаване на новото учебно съдържание
възпитателите използват разнообразни интерактивни
методи на работа и иновационни технологии.
Темите за работа в областта „Занимания по интереси“
съответстват на възрастовите особености на учениците.
Целта е така да бъде организирано свободното време на
децата, че чрез реализация на потребностите им от
творчески изяви и развиване на интересите, мислите и
въображението им, да бъде подпомогнато усвояването на
знания, умения и компетенции, заложени в учебния
материал по различните предмети.

ДА БЪДЕ ПРАЗНИК!

Ден на християнското семейство
Учениците от III А клас в СОУ „Д-р
Петър Берон“, които изучават СИП Религия,
тържествено
отбелязаха
Деня
на
християнското семейство (21.11.2014 г.)
заедно със своите учители, родители и гости.

Използвайки изкуството като изразно
средство, третокласниците дадоха своите
предложения на възрастните за начини и
Празникът Въведение Богородично е средства за постигане на толерантни и топли
свързан с традиционните семейни ценности и семейни взаимоотношения.
приобщаването на децата към храма.

Гостуваха ни артистите от пловдивския театър „Чар“

Забавната театрална
постановка „Най-чудната
Коледа“ по Туве Янсон бе
представена
от

пътуващите
актьори
на
театър
„Чар“
пред ученици от
II В, III А и III Б
клас.
Представлението
включваше
и
активното
участие
на
децата,
които
бяха щастливи
от възможността да проявят своя артистизъм и с удоволствие
се смяха, пяха и танцуваха пред импровизираните декори в
училище.

КОЛЕДНИ ЧУДОТВОРЧЕСТВА

Второкласничка от
СОУ „Д-р Петър Берон“
спечели I място в националния
конкурс
„ВИЖ МОЯ АНГЕЛ“
Мариана Бурова от II Б клас бе
класирана на I място в националния детски
конкурс на Арт-къща „Куклите“ – „Виж моя
ангел“. Инициативата се проведе под
патронажа на вицепрезидента на Република
България Маргарита Попова и в нея взеха
участие талантливи деца от цялата страна със
свои литературни творби и красиво изработени
кукли ангели.

Награждаването се проведе на 19
декември 2014 год., когато освен че се
насладиха на тържествената церемония и
получиха своите грамоти и награди,
отличените участници имаха възможността да
се запознаят с Крисия Тодорова, на която
журито присъди награда за дете с уникален
талант.

КОЛЕДНИ ЧУДОТВОРЧЕСТВА
Наградени участници в конкурса „Направи добро за Коледа“
И тази година СОУ „Д-р Петър Берон“ участва активно в традиционния конкурс на
Общински детски комплекс – гр. Пазарджик и Община Пазарджик „Направи добро за
Коледа“. Наградени бяха шест рисунки, осем коледни картички и една сурвачка на участници
от нашето училище. Поздравяваме талантливите си представители за техния успех и им
желаем бъдещо творческо вдъхновение и още много
постижения в областта на изкуството. А това са
Раздел „Компютърна, рисувана
или колажирана картичка“
имената на отличените ученици:
Теодор Арнаудов – II В клас – II място
Иглика Йорданова – III А клас – II място
Иван Коруджийски – IV А клас – II място
Меги Иванчева – V А клас – II място
Елена Димитрова – VII Б клас – II място
Татяна Павлова – II А клас – III място
Мирослава Георгиева – III Б клас – III място
Димитър Куманов – V Б клас – III място

Раздел „Рисунка“
Севделин Вълков – VII А клас – I място
Хрисилена Узунова – VII Б клас – I място
Леана Петрова – III Б клас – II място
Цветан Цинцаров – VII Б клас – II място
Андрей Курбатов – III Б клас – III място
Димитър Апостолов – VII А клас – III място

Раздел „Сурвачка“
Християна Серафимова – III Б клас – II място

На 17 декември 2014 г. учениците от VI Б клас на СОУ „Д-р Петър Берон“ представиха
пред своите родители и гости театрална композиция, посветена на настъпващия светъл
празник Рождество Христово. Децата дефинираха смисъла на дългоочакваната Коледа,
превъплътен в „поезия, музика и приказка“ и изразен на български и английски език – като
знаково послание за универсалността на човешките ценности, за безграничността на
вярата в доброто и за необходимостта да бъдем човечни.

КОЛЕДНИ ЧУДОТВОРЧЕСТВА
Традиционният и обичан
базар сътвори надеждата
за светла Коледа
В дните на предколедно вълнение,
освен за тържествената украса и празничните
планове, учениците от СОУ „Д-р Петър
Берон“
не
забравиха
и
за
благотворителността – най-чистия жест в
очакване на светлия празник. На 10 декември
2014 г. в училището се проведе коледен
базар, в който взеха участие учениците от
всички класове, учители и родители.
Безкористният порив на дарителството беше
искрата, която озари ентусиазма, щедростта и
изобретателността – на базара се продаваха
красиви и оригинално изработени коледни
играчки, сувенири, картички, както и
майсторски
приготвени
кулинарни
специалитети.

Инициативата бе реализирана като
заключителна част на благотворителната
училищна кампания с възпитателен характер
„Вярата в доброто е надежда за щастие“,
насочена към събиране на доброволни
средства за подпомагане лечението на Диана
Поибренска – възпитаник на СОУ „Д-р Петър
Берон“ (випуск 2014 г.). Даренията,
възлизащи на 1 676 лева, бяха преведени в
дарителската сметка на момичето, в израз на
съпричастност и подкрепа, а създалата се
емоционална атмосфера на топлота и
сърдечност остави траен отпечатък у всички
участници в благотворителната акция.

„Заедно на Бъдни вечер“
Дни преди Рождество Христово
учениците от II А и II Б клас, изучаващи
СИП Религия Православие, показаха, че
познават добре ритуалите, свързани с Бъдни
вечер, молитвата и фолклорните наричания,
характерни за празника.

Тържества под мотото „Заедно на
Бъдни вечер“ представиха класовете на
17.12.2014 г. и 22.12.2014 г. Децата
пресъздадоха традицията на обредната
вечеря и коледуването пред своите
родители, учители, ръководството на
училището и своя специален гост –
презвитера Румяна Зяпкова, която има
съществен принос за възстановяването на
религиозното образование в българското
училище.

ДНИ ЗА ПОЧИТ
Поетичен рецитал в памет на Васил Левски
преклонение на най-младите
пред светлото дело на Дякона
революционер. Патриотичните
стихове и песни възродиха
предосвобожденския
идеал,
отвориха път на позабравени в
хода на ежедневието ценности
и вдъхнаха оптимизъм на
присъстващите,
които
прозряха
в
детското
родолюбие надежда за посветло духовно бъдеще за
България.
В тържественото отбелязване на 142-годишнината от
гибелта на Апостола на Българската свобода в СОУ „Д-р
Петър Берон“ взеха участие ученици от II В и VI А клас.
Паметната дата 19 февруари – трагична заради
несправедливата смърт на героя, но и величествена заради
достойния му подвиг, бе почетена с поетичен рецитал,
който даде гласност на заслуженото уважение и

ЛЕВСКИ
Апостолът на Свободата
със сините очи и с русите коси
по села и градове ходеше,
комитети правеше,
срещу поробителя се бореше
и за свобода народна жадуваше.
Подло го предадоха.
На бесило го увиснаха.
Майка България
без син достоен оставиха.
Учениците от I Б клас поднасят цветя пред
паметника на Васил Левски
в гр. Пазарджик (19.02.2015 г.)

Цветелина
Йорданова
VI А клас

УЧАСТВАМЕ И ПЕЧЕЛИМ!
КОЕ ПРЕВРЪЩА ЧОВЕКА ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ В
АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА?
Васил Иванов Кунчев се
превръща в Апостол на българската
свобода, защото избира пътя на борба.
Преди да тръгне по стъпките на този
тежък живот той е наричан Дякона.
Служел в името на Бог, но един ден
съобщил на майка си: „ мене ме зове
народният глас, за да се притека на
Рита Тодорова
помощ на заробеното ни отечество!”.
След този ден Левски отрязал монашеските си коси и
спрял да изпълнява духовните си задължения.
Апостола, който се бори в името на „чиста и свята
република”, се запознал с Христо Ботев по време на
емигрантския си живот. В стихотворението „Обесването
на Васил Левски” Ботев описва скръбта на народа след
смъртта на Дякона. В думите на поета:
Гарванът грачи грозно, зловещо
псета и вълци вият в полята…
усещаме душевното състояние на хората след загубата на
великия революционер.
В Апостол
на свободата го превръща и
непоколебимото му желание за справедливост, вярата му в
хората и непосредствената му жертвоготовност. Той е идол
и пример за нас българите. Името му е символ на храброст,
целеустременост и отдаденост. Левски се стремял да
създаде една по-единна държава. В едно от писмата си до
Панайот Хитов (27 септември 1871 г.) той пише:
„Дошло е време да потърсим и ние своето право,
защото господарите ни – не ще ни го дадат… Освен ако
сами не си го вземем.”. Чрез тези думи Апостола ни
показва, че никой не трябва да бъде безучастен, че
свободата трябва да се извоюва и заслужи и че
единственият начин е непримиримото съпротивление
срещу поробителя.
Левски спечелва уважението ни със своята
интелигентност и планове за освобождение. Мрежата му от
тайни комитети за кратко време успява да разбуди
„заспалия народ”. Неговата влиятелност и сила идват от
горящата жажда за свобода, която оставял у хората след
себе си. Наричан е „баща на родината”. Защото не се е
отказал от нереализираната си мечта, а продължил да я
преследва.
В края на краищата Дякона бил обикновен човек
като нас. Кое го превръща в герой ли? – Подвизите, които е
извършил и всичко, което е жертвал в името на
отечеството. Левски е бележит българин и всички се
гордеем с него. Васил Иванов Кунчев ще бъде запомнен
като герой, лъв, будител, патриарха дякон от Карлово и
човека, който остави отпечатък в миналото ни – помнен и
до днес. Той е пример за това как трябва да се борим и да
не се отказваме от нещата, които си заслужават. Земният
път на Васил Левски завършва на 6 февруари 1873г., но той
и апостолското му дело ще продължат да живеят завинаги
в сърцата ни.

Всички българи знаем, че
Васил Левски е герой. Но какво
означава това? С какво е по-различен
от
другите
български
герои?
Отговорите на тези въпроси са много,
но на първо място ние трябва да знаем,
че Левски от обикновен човек се е
превърнал в Апостола на българската
Михаела
свобода. Той неслучайно е наречен
Щерева
така, защото да си апостол, означава да
бъдеш великодушен и да помагаш на другите. Точно такъв
е бил Левски и извървявайки своя житейски път, той се
извисява духовно.
За Левски знаем, че е човек на действието. Дори
мисълта „Дела трябват, а не думи!”, която сякаш винаги ще
бъде актуална, е негова. Тъй като както за народа по онова
време, така и за него важи „Националният идеал”, той
започва да подготвя планове за съпротива срещу
робството. Знае се, че е бил знаменосец в четата на
Панайот Хитов и за членството му в БРЦК. В българската
история е останало още едно негово дело, а това е именно
създаването на мрежа от тайни комитети в цялата страна.
Тези комитети са негова идея и се основават на прости, но
гениални планове.
Това са само част от подвизите на Васил Левски,
които доказват, че е бил човек на действието. Но не са за
подценяване и мисълта, и характерът му. Левски мисли
свободно – не като поробен, а като свободен човек. Той
измисля и следва идеала за „чиста и свята република”.
Известни и значими за нас са още много негови идеи,
които са свидетелство за мъдростта и далновидността на
човека, надживял своето време. Характерна черта на
Левски е бил причудливият му и весел нрав. Дори и в найнай-тежките моменти в живота си Дякона бил весел и
усмихнат.
Всички тези негови черти включва прозвището
„Апостол на българската свобода”. Това значи да си герой
и апостол. Това значи да мислиш и да действаш, да бъдеш
буден българин. Повечето български герои се отдават или
само на мисли, или само на действия, докато Левски
съчетава и двете и точно това го прави по-различен. Васил
Левски бил роден за апостол. Дори когато го подготвяли за
монах, той знаел, че това не е неговата съдба и че трябва да
се бори за поробеното отечество.
За съжаление, той е предаден и обесен,
млад си е отишъл този велик българин. Но още по-лошо е,
че не обръщаме внимание на подвига и че се сещаме за
него само на годишнината от героичната смърт на
Апостола. Нека постоянно носим Левски в сърцата си и да
се гордеем, че сме българи, защото без неговите идеи и
борба, днес България нямаше да съществува.

Конкурсната творба на Рита Тодорова от VII Б клас бе отличена с II награда, а
есето на Михаела Щерева от същия клас се класира на III място.

ДНИ ЗА ПОЧИТ
Ученици от СОУ „Д-р Петър Берон“ се срещнаха с режисьора
Искрен Красимиров
Седмица преди националния празник на
България в СОУ „Д-р
Петър Берон“ гостува
режисьорът на новия
художественодокументален
филм
„Ботев: от Голгота към
Свобода“ (2014 г.).
На 24.02.2015 г.
Искрен
Красимиров
лично представи пред
VI
и
VII
клас
авторската продукция
на своя екип, която цели да убеди зрителя, че
историческото ни минало не е само паметник
на културата, националните ни герои не са
само портрети, а урокът по история може сам
да създава истории. Учениците имаха
възможността да научат как е направен
филмът, посветен на паметта за българския

революционер Христо Ботев и бяха силно
заинтригувани от личността на младия
режисьор, от четническото му потекло и от
родолюбивата му мисия.

Искрен Красимиров отговори на всички
въпроси на новите си почитатели и обеща
през ноември да посети отново училището,
за да представи най-новия продукт, по който
работи „НЮ СКУЛ ПРОДАКШЪНС ДЗЗД“
и който ще бъде свързан с живота и делото
на Свети Софроний Врачански.

„Чакан празник, свята дата!“
В чест на Деня на Българската свобода
ученици от ПИГ IV клас подготвиха патриотична
литературно-мизикална програма и я представиха
пред свои съученици и учители.

ДНИ ЗА ПОЧИТ

Вдъхнови ни Родната земя…
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЙО
Българийо любима,
ти, красива райска градина,
отде взе таз прелест вълшебна,
отде дойде в теб таз сила лечебна?

България – една страна любима!
Тя вечна е – незаменима!
Богата на котловини и низини,
безкрайни планини,
просторни равнини!

Слуша в унес хубава Родопа
как гайдарят свири и с крак тропа.
Ето, лежи Стара планина,
опиянена от Розовата долина…

По-горд от мене няма,
че съм син на таз земя голяма!
че тук сърцето ми пламти –
че тук тупти!

Българийо любима,
ти, красива райска градина!

Родино! Българийо! Дом мой!
Ти си герой!
Милион войници победила!
Сърцето си си накърнила...
но и до днес остана тъй свидна –
тъй мила!

Мария Павлова
V А клас

Елица Тахтакова
VI Б клас

„Обичаме родината си, защото е
неповторима!“ – проект на ученици от
Ученическия съвет при
СОУ „Д-р Петър Берон“.

УЧАСТВАМЕ И ПЕЧЕЛИМ!
СОУ „Д-р Петър Берон“
се представи достойно
на финала на проект
„Народните будители и аз“ – 2015 г.
Отборът на V А клас с
класен ръководител Здравка
Бакалска,
излъчен
като
победител
във
вътрешноучилищния кръг в
СОУ „Д-р Петър Берон“,
продължи участието си в
проект „Народните будители
и аз“ с поредица от
интелектуални „сблъсъци“ в
периода м. ноември 2014 г. –
м. март 2015 г.

състезавайки
се
отборно
върху полето на биографиите
на великите българи.
За
свой
патрон
А
учениците от V
клас
избраха
Яков
Матакиев,
чиято
родолюбива
и
заслужаваща почит дейност е
свързана с родния Пазарджик.
Регламентът на състезанието
включваше и презентиране на
представата на участниците
за съвременници, достойни да
носят званието „будител“,
което провокира децата да
потърсят
еквивалент
на
безусловните
духовни
ценности
извън
историческите
извори,
в
заобикалящата ги среда и да
откроят стойностното днес.

Целта
на
проекта,
организиран от Ротари клуб
Пловдив и провел се под
патронажа на вицепрезидента
Маргарита Попова, е чрез
издирвателска и събирателска
дейност
учениците
да
опознаят детайлно живота и
делото на избрани от техните
паралелки будители, след
Във финалния кръг на
което да представят публично
областното
състезание,
усвоените
знания,

провел се на 18 март 2015 г. в
Младежки
дом
–
гр.
Пазарджик, петокласниците
от СОУ „Д-р Петър Берон“
заеха със завидното си
представяне почетното второ
място и бяха наградени от
журито и организаторите с
грамоти, книги и екскурзия
до столицата.

ДА БЪДЕ ПРАЗНИК!
Мозайка от пролетни вълнения на нашата сцена

Чудесата на месец март във вихър от
топло пролетно настроение и чарът на
традиционните благопожелания за слънчеви
отношения през най-хубавия годишен сезон
„оживяха“ в пъстроцветния училищен
празник „Пролетна мозайка“, който се
състоя на 5 март 2015 год. в СОУ „Д-р Петър
Берон“.
Ученици от III Б и VII Б клас преплетоха
артистичния си талант с волната радост от
позитивния заряд на мартенските празници,
а сияйното излъчване на детското изкуство
озари публиката с положителни емоции,
вдъхновение и светли очаквания.
На тържеството присъстваха много

гости – родители, учители и ръководството
на училището. Директорът – г-жа Станка
Пашова, сърдечно поздрави учениците за
това, че въпреки натоварената си учебна
програма, винаги с желание участват в
извънкласните дейности, които развиват
творческите им заложби. „Не за първи път
екипът ни включва в отбелязването на
празнични поводи ученици на различна
възраст, смятаме, че това се отразява добре
за сплотяването на училищната общност, а и
осигурява ползотворна възможност за добър
диалог между децата в различните
образователни
степени,
все
пак
конструктивното
общуване
между
подрастващите също си има своите
възпитателни достойнства, които не са за
подценяване.“ – споделиха учителите,
подготвили пролетния спектакъл: А Пашова,
Т. Пеева и В. Атанасова.

ДОБРИТЕ НОВИНИ
Петър
Петров от
VА клас
гостува през
м. март в
предаването
на Люба
Кулезич по
NOVA
Петокласникът Петър Петров, който през миналата година стана телевизионно известен
с публичния дебат с историка проф. Божидар Димитров, бе поканен за събеседник на
водещата Люба Кулезич в предаването „На светло“.
11-годишният Петър сподели възгледите си за
актуалната политическа ситуация в България и
не скри желанието си един ден да бъде
министър-председател, за да управлява страната
умно, принципно и демократично.

Възхитена от интелекта и впечатляващите
ораторски способности на петокласника, д-р
Владка Вълчева – съпруга на Йордан Вълчев,
подари на Петър книги от личната библиотека на
своя съпруг - български писател, известен с
историческите си романи, с теорията си за
прабългарския календар и с мемоарите си за
концлагера Куциян.

За високите си резултати и отговорното си отношение към учебния
процес ученичката Христина Божилова от X А клас получи
отличие и парична награда от Женско дружество
„Мариола Доспевска“ – гр. Пазарджик.

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
„Знаете ли български език?“ – 2015 г.
За втора поредна година в седмицата на
патронния празник на СОУ „Д-р Петър Берон“ в училището
се проведе състезанието по грамотност „Знаете ли
български език?“, чийто замисъл е свързан с издигането на
родната реч до възрожденския пиедестал на свещена и
неопетнена ценност и опора на родолюбието. На 17 март
2015 г.знанията си по български език и литература
премериха отбори на VII А и VII Б клас, които с високото си
ниво на подготовка и съперническия си състезателен дух
изключително затрудниха журито от учители при
присъждането на победата. Равностойното представяне на
участниците наложи провеждането на допълнителен кръг, в
който превес взеха учениците от VII Б клас. Отлично
развитите познавателни способности, задълбоченото

аналитично
мислене
и
засвидетелстваните интерес и
уважение към родния език и
богатите
му
изразни
възможности удовлетвориха
напълно желаните резултати.

Третокласници и четвъртокласници с гордост заявиха,
че познават нашия патрон
Просветителското дело на д-р Петър Берон, чието име с
достойнство и осъзната отговорност носи нашето училище, бе
почетено по специален начин от възпитаниците ни в III и IV
клас.
В състезанието „Познавам своя патрон – д-р Петър
Берон“ взеха индивидуално участие 32 ученици, които
изявиха желание да се запознаят подробно с биографията на
гениалния учен – лечител, учител и пътешественик. Събитието
се проведе на 17 март 2015 г., а участниците, постигнали найвисок резултат, бяха наградени за своите постижения от
ръководството на училището. Това са учениците:

Гергана Пенова от III А клас
Владимир Ташев от III Б клас
Доротея Ненова от IV А клас
Стефан Донов от IV В клас

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
Хайгашод Агасян сподели празничната сцена с нас

Патронният празник на СОУ „Д-р посока
на
Българското
възраждане,
Петър Берон“ бе тържествено отбелязан с заслужават почитта на следовниците.
концерт на 20 март 2015 г., в зала „Маестро
Специалният артистичен гост, който
Георги Атанасов“.
даде тон и ритъм на концерта, бе любимият
на деца и възрастни певец и композитор
Хайгашод Агасян. Изпълненията му, в
съзвучие с училищния хор „Звънче“,
ръководен от г-жа Веска Атанасова, ще бъдат
запомнени от всички гости на концерта с

Импулсът на събитието беше 216-тата позитивизма и красотата на чистите послания
добротворчество,
приятелство
и
годишнина от рождението на просветителя д- за
р Петър Берон, чиито новаторски идеи, дали жизнерадост.

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
Училищен конкурс за създаване на книга на тема:
„България – моя гордост и радост, моя мечта!“
Тази година ученическият конкурс, посветен на
патронния празник на училището, постави интересна
задача пред желаещите да се включат в него – те
трябваше да изготвят индивидуално или екипно
оригинална книга, тематично свързана с тяхното
отношение към родната страна и нейните най-ценни
достойнства. Учениците подходиха към темата с желание
и креативност и успяха да създадат наистина уникални
проекти, които впечатляват както със своята смислова
задълбоченост, така и с естетически качества.

Ивана Ангелова, Яница Александрова,
Евгения Асенова и Вили Ликова от IV В клас
създадоха книга, която разказва и показва
уникалните исторически и природни
забележителности на нашата родина, както и
нейното богато културно наследство. Техният
екип спечели I награда в I възрастова група.

Книгата „Родът и обществото“ на Мария
Павлова, Анна Велева, Димитър Караминов и
Валентин Караминов от V А клас е екипен
творчески проект, който заслужи I награда във II
възрастова група.

„Моят Буквар ми разказа…“ – изложба на първокласниците
191-вата
годишнина от
издаването на
"Рибния буквар"
- първото
помагало за
новобългарското
училище, стана
повод
първокласниците
ни да изобразят
своето букварче
и до украсят с
рисунките си
училищния
коридор.

ВИНАГИ СЪПРИЧАСТНИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

Обединени
от
предпразнично
настроение, учениците от СОУ „Д-р Петър
Берон“ с удоволствие и всеотдайност
изработиха, с помощта на своите учители и
родители, разнообразни и много цветни
великденски украшения – декоративни яйца,
картички
и
сувенири, както и
оригинални солени
и
сладки
кулинарни
изделия. Стимул за
детската
креативност бе не
само
наближаващият
християнски
празник
Възкресение Христово, но и посветената на
него благотворителна акция, която се
проведе в училището на 31 март 2015 г.

Училищният великденски базар донесе
много радост, естетическа наслада и всеобщо
удовлетворение
от
направените
с
великодушие
дарителски
жестове
на
възпитаниците на училището, а събраната от
продажбите сума – 543 лева, ще бъде дарена
на Диана Поибренска, която се лекува от
онкологично заболяване. Момичето завърши
през 2014 година СОУ „Д-р Петър Берон“ и
нейната борба с болестта е кауза, която
училищната общност подкрепя с особена
съпричастност.

УЧАСТВАМЕ И ПЕЧЕЛИМ!

УЧИЛИЩНИ ДНИ

„Великденски празници“ – състезание по религия
между II А и II Б клас

И още пролетни вдъхновения,
украсили училищните ни дни…

ЗА ЖИВОТА СЕ УЧИМ!
Лидерството – път към успеха
Ученици от IX А и XI А клас взеха
участие в полезен интерактивен семинар на
тема "Лидерът - качества и умения" дейност
по
проект
"Младежки
информационно-консултантски център Пазарджик" на СНЦ "Младежки дейности",
по Национална програма за младежта
(2011 – 2015г.).

Военна подготовка
В състезанието, провело се под патронажа
на Областен съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва - гр. Пазарджик, отборът ни,
състоящ се от ученици от X и XI клас, се
представи достойно.

Учениците се състезаваха в три
военно-приложни дисциплини: стрелба
с пневматична пушка, крос и хвърляне
на учебна граната в цел.

Първа помощ
С помощта на
представители на
Български младежки
червен кръст
учениците от V Б и V В
клас усвоиха
основните правила за
оказване на
долекарска помощ при
охлузвания, травми и
наранявания.

УЧАСТВАМЕ И ПЕЧЕЛИМ!

В Националното състезание по
български
език
и
литература,
организирано
от
Сдружението
на
учителите
филолози
„Любословие“
Биляна Христоскова от II Б клас бе
класирана на II място.
Училището ни бе представено
достойно и от други ученици, които с
високите си резултати достигнаха II
финален кръг на състезанието:
НАЧАЛЕН ЕТАП:
Симеон Начев – II Б клас
Соня Маринова – IV А клас
Стефан Донов – IV В клас
Доротея Ненова – IV А клас
Виктория Динкова – IV А клас
Яница Александрова – IV В клас
Вили Ликова – IV В клас
Станислава Стоянова – IV Б клас

Състезанието „Стъпала на знанието“ се
организира от Сдружение „Десет книги“ и се
реализира в три предварителни и един финален кръг.
Димитър Караминов и Мария Павлова от V А клас
са единствените петокласници от Област Пазарджик,
достигнали финала. Резултатите, които постигнаха, са
повод за гордост, защото и двамата са на пета позиция
в страната с 44 точки при максимален брой 50.
Заради техните постижения и други успехи в
образователно-възпитателния
процес
за
прогимназиален етап, г-жа Здравка Бакалска получи
титлата „Учител на годината“ в ежегодния конкурс на
Обищина Пазарджик.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
Димитър Караминов – V А клас
Мария Павлова – V А клас
Боряна Топалова – V Б клас
Йоана Шопова – V А клас
Георги Цветанов – V А клас

УЧАСТВАМЕ И ПЕЧЕЛИМ!

Наградени сме на международна сцена
се на 13-14 март в гр. София.
Събитието се
организира от
Министерство
на
образованието
и
науката,
Международна
фестивална
програма
на
детското
творчество
„Приятели на
България“
и

Музикално-театрална
студия „Усмивка“ при
СОУ „Д-р Петър Берон“,
ръководена от г-жа Веска
Атанасова, взе участие в
„Ден на таланта“, провел

Национален дворец на децата.
Малките артисти от II Б клас се представиха с
изпълнение на детската оперета „Мъдрият тъкач“ на
композитора Жул Леви.
За блестящото им участие г-жа Веска Атанасова бе
отличена с Втора награда в VIII конкурс за специалисти,
работещи в извънкласни и извънучилищни дейности.

Отново сме сме сред първите на
Фестивал „Пеем и танцуваме“ – 2015 г.
Отново нашите възпитаници заеха
призовите места в VII Фестивал на
любителското училищно художествено
творчество „Пеем и танчуваме“,
организиран от ОДК Пазарджик.
I награда за хор „Звънче“ с
ръководител В. Атанасова, I награда
и за малките танцьори от I А и I Б клас,
които танцуваха пред журито валс;
II награда и сребърен медал за Цветан
Цинцаров от VII Б клас, художествен
ръководител – К. Ковачев.

ОБИЧАМЕ СПОРТА!

Щафетна обиколка – Пазарджик, 2014 г.
Отборът ни се гордее с III място!

Възпитаниците на СОУ „Д-р
Петър Берон“ получават отлична
спортна
подготовка.
Базата
за
спортуване,
с
която
разполага
училището, им дава възможност да
тренират
различни
спортни
дисциплини и да участват в общински,
областни и национални състезания,
където заемат призови места!
Ето някои от спортните ни
успехи през 2014/2015 учебна година.

В лекоатлетическото състезание „Лъвски скок“ – 2015 г., което се проведе на 30.04.2015 г. в парк „Остров
Свобода“, участваха ученици от II, III и IV клас, които се състезаваха срещу 12 противникови отбора и спечелиха 3
златни и 16 бронзови медала.
Георги Перничев (IV А клас) – хвърляне на топка – I място
Наско Янков (II В клас) – скок от място – I място
Леана Петрова (III Б клас) – скок от място – I място

ОБИЧАМЕ СПОРТА!

Крос „Златна есен“ – 2014 г.
V – VI клас /момичета и момчета/ - III място;
IX – X клас /момичета/ - II място;
XI – XII клас /момчета/ - II място.
В индивидуалното класиране Виктория Георгиева от IX А клас зае II място.

В Общинското
първенство по
шахмат – 2014
год. отборът
ни спечели II
място /V – VII
клас/.

Мартин Иванчев от
I А клас е
национален
шампион по
спортни танци в
своята възрастова
група. Носител е на
множество отличия,
медали и купи от
републикански
турнири.

Общински ученически спортни
игри 2014 – 2015 г.
ТЕНИС НА МАСА
V – VII клас /момичета/ - III място
VIII – X клас /девойки/ - III място

ДА БЪДЕ ПРАЗНИК!

24 май – светлият празник на вечното слово

На 24 май училищните традиции са
особено силни, защото това е празник на
писмеността, книжнината и културата.
И тази година училищната ни общност отдаде почит на свещеното дело на Солунските братя
с утринен празничен концерт, веднага след който се включихме в градското
празнично шествие.

На добър час в училището на Живота!
С благопожелания за щастие, успехи и сбъднати
мечти, с тъга от раздялата и обещания за вечно
приятелство СОУ „Д-р Петър Берон“ изпрати своите
зрелостници. Учениците от XII А клас – профил
„Технологичен – Информационни технологии“, ще
се изправят пред нови предизвикателства, ще научат
още много уроци, но винаги ще помнят годините в
любимото училище. Уверени сме в техните успехи!
Желаем им винаги да са толкова щастливи, колкото
бяха във вечерта на своя абитуриентски бал!

НЕЗАБРАВИМА УЧЕБНА ГОДИНА!

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
Посетете нашата Facebook страница: Официална страница
на СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр.
Пазарджик

