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Училищен вестник
издание на
Клуб “Чети с нас!”
по проект
Занимания по
интереси
ПРАЗНИКЪТ СУРВАКИ

Сурвакането
е
обичай, който се
изпълнява
рано
сутринта на първия ден от новата
година.
Децата
взимат грижливо
приготвените сурвачки – здрави
дрянови пръчки,
чиито клончета са
извити така, че да
образуват колелца. Украсата им е
богата - нанизи от
пуканки,
орехи,
сушени плодове, кравайчета, люти чушлета, цветни вълнени конци, мъниста и др. Децата удрят
здраво по гърбината всеки член

Как да отслабнем след Нова
година! Ето няколко полезни съвета
от нашият експерт по
здравословно хранене

на семейството, започвайки
от
найвъзрастния, и изричат
пожелания за здраве и
късмет. Счита се, че
дряновата
пръчка,
оформена като сурвачка, има магическа сила.
Сурвакарската благословия за здраве и изобилие, трябва да се изрича по време на сурвакането. Възрастните се
отблагодаряват подобаващо с парички и лакомства, а децата тръгват на обиколка по
всички къщи. Едно от
най-популярните
нареждания при сурвакане
е следното:

и спорт—Георги Станимиров! Спортувайте! Ефикасни упражнения: започваме с
кръгови движения на
ръцете. Изпълнете ги
последователно с лявата и дясната ръка, а
след това с двете заедно, напред и назад.
Направете три серии
по 10 клека. Продъл-

Сурва сурва година! Весела година!
Пълен клас на нива, жълт мамул на
леса, червено грозде на лоза, жълта
дюла в градина! Пълна кесия с пари! Сурва сурва година, до година
със здраве, до година, до амина!

Виктория Йорданова 5 "а" клас

жете с планк за 1 минута, стяга коремните
мускули, ръцете, кръста; 10 лицеви опори и
10 коремни преси.Така
всеки ден по 3 серии.
За месец ще отслабнете
и ще се стегнете. Избягвайте сладки и тестени
изделия! Наблягайте на
плодове и зеленчуци.

Георги Станимиров
5 “а” клас
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„ГЛАВАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА НЕ САМО ЗА
УКРАШЕНИЕ, ПОНЯКОГА С НЕЯ ТРЯБВА И ДА
СЕ МИСЛИ“ – АРТЪР КОНАН ДОЙЛ

Информационна дъга

ПРОЧЕТЕТЕ!!!

Шерлок Холмс—най-прочутият детектив
Шерлок Холмс е литературен
герой
от
книгите
на Артър Конан Дойл. Фигурата на Шерлок Холмс се

появява в 56 разказа и 4 романа, написани в периода
1887 – 1927 година. В повечето от разказите Шерлок
Холмс участва като съветващ детектив, който помага
на търсещи от него клиенти
или подпомага полицията в
лицето на инспектор Лест-

рейд. Негов пръв помощник в разследванията е д-р Джон Уотсън,
армейски лекар, завърнал се от
служба в Афганистан. Приятелството на Шерлок Холмс и Доктор
Уотсън започва, когато през 1881
година Уотсън става съквартирант
на Холмс на улица Бейкър Стрийт
221Б. Тази начална история Артър
Конан Дойл описва в романа “Етюд в червено”. Фигурата на
Холмс авторът изгражда в течение
на разказите като студена, точна и
лишена от емоции. Всяко действие на Холмс се ръководи от
здравия разум. Често Холмс бива
сравняван с машина.
5 сборника с разкази за Шерлок
Холмс: Приключенията на Шерлок Холмс; Мемоарите на Шерлок
Холмс; Завръщането на Шерлок
Холмс; Преди да падне завесата; Архив на Шерлок Холмс

Зодия Козирог

„Приключенията на
Шерлок Холмс“

4 романа за
Шерлок Холмс
„Етюд в червено“
„Знакът на четиримата“
„Баскервилското
куче“
„Долината на
страха“

Андрей Борисов
5 “а” клас

Качества:Положителни: самостоятелност, дисциплинираност,
решителност, устойчивост, практичност, честолюбие, лоялност,
целеустременост, задълбоченост,
сериозност. Отрицателни: безкомпромисност,
консервативност,
мнителност, материализъм, студенина.
Козирогът е невероятно практичен
(22 декември - 19 януари)
и изобретателен, търпелив и дисДевиз: "Аз мога!";
циплиниран, наблюдателни и
Стихия - Земя;
Скъпоценни камъни: сапфир, бързо откриват истинските намемалахит, оникс, тигрово око; рения на другите; Когато са ядосани могат да бъдат много жестоки
Метал - олово;
с думите, които използват; Козицвят - черен;
рогът държи на думата си; Това са
Планета управител - Сатурн.
хора, които държат на фактите; Те

са добре организирани; Козирогът
е умен и винаги мисли една
стъпка пред конкурентите си;
Приветливи и дружелюбни, добри слушатели и съветници; В
трудни ситуации Козирозите биха
могли да се отдръпнат назад и да
загубят баланса; Козирогът може
да бъде предпазлив относно това
кого допуска в кръга си; Неговата
щура и забавна страна винаги го
прави желана компания;
Известни личности:
Христо Ботев, Никола Вапцаров,
Пейо Яворов, Алеко Константинов, Шарл Перо, Елвис Пресли и
др.
Азра Исметова 5 “а” клас

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...

Бонд? Гигатската 305—метрова
чиния на обсерваторият
“Аресибо” в Пуерто Рико е част
от филма “Златното око”.

1. Понякога най– чудатите неща се
случват на най– странните места! Би
ли очаквал снежна буря в пустинята

Сахара? Не се изненадвай.
Имало е такава на 18 февруари 1979 година и още два пъти след това.
Независимо че снегът се задържа за кратко, преди да се
разтопи под жаркото почти
42-градусово слънце, радостното за децата събитие все
пак им дава шанс да построят
няколко снежни човека и да
се попързалят върху заснежените дюни.
2. Знаеш ли, че телескоп
участва във филм на Джеймс

Пабло Свиленов 5 “а” клас
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Добрич—снежен и красив
Аз съм Тея. Обичам фотографията. Представям ви
Добрич през моя фотообектив. Когато завали сняг,
всичко става приказно бяло
и красиво. Добрич—моят роден град е пленителен, когато снегът натрупа. Сградите, природата, хората, животните се потапят в една
магична зимна приказка.

Тея Иванова 5 “а”клас

Как да се спасим от скуката?
В ситуацията на карантина въпросът за това какво да правим,
за да не ни е скучно докато сме
у дома, е особено актуален. Предлагаме ви 10 неща,
които можете да правите, когато сте изолирани у дома.
1. Четете книги, решавайте кръстословици и судоку; 2. Сгответе и си хапнете нещо вкусно; 3.
Рисувайте, изработвайте интересни неща, намерете си хоби.
Много хора са превърнали любимото си хоби в професия; 4.

Слушайте музика; 5. Можете да
тренирате в домашни условия;
6. Играйте на настолни игри—
пъзели, монополи, карти и др.
Игрите повишават концентрацията при малки и големи и
тренират мозъка; 7. Един разговор с приятел значително помага за подобряване на настроението и за изгонване на скуката; 8. Почистете и пренаредете
стаята си; 9. Направете си кино
маратон;
10.
Благодаря
за... Всяка вечер записвайте по

3 неща, за които сте благодарни.
Ще видите колко прекрасни неща
имате в живота си.
Експерт по скука:

Кристиян Янков 5”а” клас

Нещата, за които всеки ден съм благодарен!
задружни, обичаме се,
помагаме си, щастливи
сме и заедно побеждаваме всички препятствия, които се изпречат
на пътя ни.
Първото нещо, за ко- Благодаря за вярата и
ето благодаря е, че
надеждата, с които се
съм здрав, щастлив събуждам сутрин, че
и пълен с енергия.
днес денят ще е поБлагодарен съм, че
хубав от вчерашния. Че
имам прекрасно се- с всеки изминал ден ще
мейство! Ние сме
съм по– здрав, по до-

бър, по– мъдър, по– успешен. Ще мечтая и ще
сбъдвам.
Благодарен съм, че
имам покрив над главата си, че съм сит
и облечен.
Благодарен съм, че
ходя на училище и
имам много верни
приятели.
Димитър Чавдаров
5 “а” клас

СЪБИТИЯ ОТ
УЧИЛИЩНИЯ
ЖИВОТ
НАШИТЕ ТАЛАНТИ

Прекрасните, талантливи и чаровни Ванина
Григорова от 3 “в” клас и Денислава
Димитрова от 5 “д” клас, поп изпълнителки
от Студио „Сарандев“ при Младежки център –
Добрич
с
вокален
педагог
Елена
Карабельова, се представиха блестящо през
изминалата 2020 година, като грабнаха найпрестижните награди. Те са
гордост
за
своите
семейства,
за
нашето
училище, за нашия град.
Бъдете здрави, щастливи и
успешни, мили момичета!
На добър час през новата
2021 година!

КОЕ Е НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО МЯСТО,
КОЕТО СТЕ ПОСЕТИЛИ?
Най интересното място, на което съм ходил е Рила
планина, където аз и моето семейство посетихме
храма, гроба и пещерата на свети Иван Рилски. Казват, че там се пречистват душите. И наистина е така,
установих го от личен опит.
Пещерата представлява един огромен камък, вътре
е мрачно и студено. Светецът е прекарал последните 12 години от живота си там. Като влезеш понавътре трябва да си светнеш с фенерче. Има малък
тунел нагоре и стигаш до пещерата. Вярва се, че ако
излезеш през тунела нямаш грехове, пречистваш се
и всичко лошо си отива. Няколко метра над църквата се намира лековито аязмо. Изградена е чешма
към извора, който никога не пресъхва. Казват, че е
задължително да пиете от нея. Стигнах и до молитвената скала, в която е вградена икона на Свети Иван
Рилски. Когато имате време и път към Рилския манастир, задължително
се разходете до гроба
и пещерата на Свети
Иван Рилски. Заслужава си!

СНОУБОРД ЕМОЦИЯ
Искате да научите полезна информация за сноуборда – това

е
мястото.
Сноуборд (на английски: snowboar,
в буквален превод снежна дъска) представлява плоска конструкция,
предназначена
за

спускане по снежни наклони в планината. Разглежда се като зимния
еквивалент на скейтборда. Сноубордът има дървена основа, а отгоре и отдолу слоеве от стъклопласт. Върху дъската има закрепвания за краката. Дължината му варира от 140 до 165 см, а ширината му
от 24 до 27 см. Историята на сноуборда започва около 1960 г. с опи-

Константин Паскалев 5 “а” клас

та на няколко американски
сърфисти да направят сърф,
който да се движи по снежните склонове. Новият спорт
се развива бързо, тъй като
техниката му се усвоява полесно и за по-кратко време
от тази на ските. В края на 70
-те и началото на 80-те сноубордът започнал да се утвърждава като алтернатива на
ските. Започват състезания и
експериментиране, за да се
стигне до наши дни, когато
около 50% от населението на
САЩ разполагат с личен сноуборд. В сноуборда има няколко стила – фриирайд,
фриистайл, бордъркрос и
спускания в „алпийски стил“.
Георги Минчев 5 “а” клас
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