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Училищен

Вестник

Добре дошли,
скъпи съученици !

Приветстваме всички с новата учебна година! Нека тя бъде изпълнена с повече положителни емоции,
отлични оценки и по - малко забележки в дневниците . Специално на всички осмокласници пожелаваме
много щастливи моменти и нови приятелства в нашето училище, а на любимите ни дванадесети клас за
последен път казваме “Честита нова учебна година”. Прекарайте последните дни в любимото училище
незабравимо, вървете само напред и нагоре до достигането на вашите цели.

Ден на народните
будители

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските
просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух,
стремеж към образование и книжовност. Отбелязва се ежегодно с факелни шествия на 1 ноември и
е официален празник в Република България.
Духовното просвещение на българския народ дава тласък на национално освободителното движение
по българските земи.В освободена от османско владичество България както интелигенцията, така
и масовият човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали
атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет.
Много градове и села искат да отдадат заслужената признателност към народните будители не само
като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име.
За първи път честване на народните будители става на фестивала в Пловдив през 1909 г. Всепризнат
патрон на българското будителство е Йоан Рилски почитан като небесен покровител на българския
народ и държава, който в народната памет е образец за себеотдаване, безсребърничество, любов
към ближния и Отечеството и към когото народната обич и уважение остават живи през вековете на
османско владичество. Почитани са и много други будители, които народът канонизира като светци
в своята историческа памет.
През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение в правителството на
Стамболийски по инициативата на група интелектуалци (Станимир Станимиров, Александър
Радославов, Димитър Лазов, проф. Беньо Цонев, Иван Вазов, проф. Любомир Милетич, д-р Михаил
Арнаудов, д-р Фил. Манолов, Христо Цанков – Дерижан, проф. Иван Георгов, Стилиян Чилингиров,
Адриана Будевска, Елена Снежина) внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1
ноември за Ден на българските народни будители. На 28 юли 1922 г. Министерството на народното
просвещение излиза с Окръжно номер 17 743, според което 1 ноември е определен за „празник на
българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки
строители на съвременна България“. На 31 октомври 1922 г., излиза постановление на Министерския
съвет за обявяване на празника. На 13 декември същата година 19то Обикновено Народно събрание
приема Закон за допълнение Закона за празниците и неделната почивка. Цар Борис III подписва
закона за въвеждането на Деня на народните будители на 3 февруари 1923 г. Три години след
подписване на Ньойския договор българското общество изпитва остра нужда от духовни стимули и ги
намира в наследството от идеи на най-мъдрите българи.
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Съединение на
Източна Румелия с
Княжество България

Съединението на България е актът на фактическото обединение на Княжество България
и Източна Румелия през есента наn1885. То е координирано от Българския таен централен
революционен комитет (БТЦРК). Съединението се извършва след бунтове в различни
градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември
по нов стил) 1885, подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор
Данаил Николаев.
На 4 септември бунтовници, под ръководството на Чардафон обявяват Съединението
и установяват контрол над село Голямо Конаре. На следващия ден правителството,
начело с Иван Ст. Гешов, провежда консултации с руското представителство в Пловдив с
намерението, ако получи подкрепа от Русия самото то да обяви Съединението. Руският
представител категорично отказва.
На 5 септември няколкостотин въоръжени бунтовници от Голямо Конаре (сега гр.Съединение) се придвижват към Пловдив. През нощта срещу 6 септември частите,
командвани от Данаил Николаев, установяват контрол над града и отстраняват
правителството и генерал губернатораГаврил Кръстевич. Съставено е временно
правителство начело с Георги Странски, което малко по-късно е заменено от
Комисарството в Южна България, и е обявена обща мобилизация.
След броени дни обаче Русия обявява своето недоволство, че акцията не е съгласувана
с нея. Подкрепяна от Австро-Унгария, Сърбия на 2 ноември 1885 г. напада България.
Започва Сръбско-българската война. След тридневни боеве край Сливница на 5-7
ноември българите побеждават, а последвалият Букурещки договор от 19 февруари 1886 г.
възстановява довоенната граница със Сърбия.

Международно признание
Съединението получава дипломатическо и международно признание с българо-турската
спогодба от 20 януари и Топханенския акт на Великите сили от 24 март 1886 г. В замяна
на османското съгласие за персонална уния на Княжество България и Източна Румелия
начело с българския княз България отстъпва на Османската империя Кърджалийска
околия и Тъмръшките села.Сливането на Северна и Южна България е утвърдено
окончателно едва с признаването на българската независимост през 1908-1909 година.

Последствия
Успешното Съединение на България е срещу руските интереси на Балканите и то
води до обтягане на българо-руските отношения и организирането от руска страна
на заговори и преврати в България.След успешната намеса и осуетяване на тези
от страна на Стефан Стамболов, Русия скъсва дипломатическите отношения с
България.
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Независимостта на
България

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново с манифест княз Фердинанд обявява
независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални
връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело
с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили
признават официално българската независимост, обявен за официален празник с
решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. Дълго време значимостта на
това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България
- една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след
петвековно османско владичество.
УСЛОВИЯТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ на Независимостта на младата българска държава в
началото на ХХ век били изключително благоприятни: през лятото на 1908 г. младотурска
революция в Османската империя завършва с успех за реформистите. Австро-Унгария
- една от Великите сили наложили Берлинският договор, се готвела да анексира две от
провинциите на империята - Босна и Херцеговина - т.е. да го наруши. Затова и българският
княз Фердинанд се обърнал директно към император Франц-Йосиф (срещат се във Виена)
да съгласуват действията си.

ИЗПЪЛНЕНИЕ
Междувременно, българските власти завземат източните железници в Южна България
и това поражда “известни” икономически противоречия между Австро-Унгария и страната
ни. Дори за кратко стресва Фердинанд, който се уплашва да обяви независимостта. Но
правителството вече било решило това да стане на 22 септември 1908 г. в черквата “Св. 40
мъченици” в старата българска столица Велико Търново – символичен акт на продължение
на Второто българско царство. Австро-Унгария обявява анексията на Босна и Херцеговина
на 20 септември. Два дни по-късно в черквата “Св. 40 мъченици” княз Фердинанд прочита
манифеста за обявяването на независимостта и се отслужва молебен за благоденствието
на българската държава. След това министър-председателят Малинов прочита отново
манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество.
Провъзгласяването на независимостта не само е голям успех за българската дипломация,
но и след него васалното княжество започва да се нарича царство България, а българският
владетел вече се титулувал - цар.

Русия не желае военен конфликт на Балканите и се заема да посредничи в преговорите.
Тя се съгласява да опрости дълга на Османската империя, останал още от Руско-турската
война от 1877-78 г., в замяна на което Високата порта се отказва да иска обезщетение от
България и признава независимостта й. Oфициално това става на 6 април 1909 г., след
което в продължение на 10 дни европейските сили признават България за царство и за
независима държава.
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Ученически парламент

На 26 ноември 2013г. (вторник) ще се проведе събрание в сградата в район
“Илинден” от 12:40 в компютърния кабинет. Присъствието на председателите
е задължително.
Председател: Михаил Георгиев ....................
Ученическият парламент /УП/ е организация,която събира,обменя и популяризира
мненията и идеите на учениците от 33 ЕГ.
Тя е доброволна, демократична форма за управление и самоуправление на
учениците и решаване на много от проблемите на младите хора,свързани с
образованието, възпитанието, създаването на удобна и естетична среда за отдих и
развлечения.
Основните цели на УП е активно участие на учениците в усъвършенстването
на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез
взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
“Обущарят прави обувката, но само този, който я носи, може да каже къде го
стиска” (Еврипид). Само непосредствено участващият в даден процес може да
даде обективна оценка за средствата, методите и резултатите, използвани в него.
На практика ученикът е този, който изпитва на гърба си последиците от един или
друг прийом, разпоредба или наредба, въведени в училищния живот. Единствено
наличието на обратна връзка, и то не случайна, а свободно и съзнателно
конструирана - без натиск, може да бъде позитивно-ефективна и полезна на
организаторите на учебно-възпитателните структури и дейности. Ученическият
съвет успешно би се вписал в училищната действителност като свързващо звено
между различните общности и нива - партньор, съдействащ за издигане имиджа и
авторитета на училището чрез подобряване на климата и живота в него.
Чрез ученическото самоуправление учениците се научават да вземат
решения и поемат отговорности, да отстояват и защитават своите права, да
зачитат същите на другите, да развиват творческия си потенциал, да проявяват
емпатия и толерантност, взаимопомощ и сътрудничество- качества необходими за
изграждането и формирането на високоотговорни личности с активна гражданска
позиция.
Основни насоки в работата на УП:
•
Зачитане и отстояване на основните права на личността на ученика.
•
Наличие на посредник при разрешаване на конфликти на всички училищни
нива:
ученик- ученик;
ученик- учител;
ученик- ръководство;
ученик- родител.
•
Подобряване и разнообразяване на ученическия живот.
продължава на стр. 5
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•
Улесняване на процеса на търсене на съмишленици при осъществяването на
различни мероприятия и създаване на клубове по интереси.
•
Участие при решаването на важни проблеми, касаещи ученическата общност и
право на участие в работата на Педагогическия съвет при разглеждането на въпроси
пряко засягащи нейните интереси, включително и при обсъждането на Правилника
за вътрешния ред.
•
Стимулиране учители и ръководство да търсят нови методи и средства за
разнообразяване и повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес.
•
Организиране и честване на училищни празници и мероприятия съобразно
желанията и очакванията на младите хора.
•
Право на реално участие в управлението на училището и придобиване на
управленчески опит.
•
Придобиване и отработване на умения за личностно открито общуване:
-да се изразяват мисли и чувства, без да се накърнява или обижда
личността на другия;
-печелене на позиция чрез използване на силата на аргументите и доказателствата;
-да се диалогизира училищният живот и проявява толерантност и отвореност към
нови позитивни идеи и възгледи;
-обективност и критичност към действителността, освободеност от предразсъдъци и
“идоли”.
•
Развиване на самостоятелно творческо мислене и поведение, способности
за пълноценна реализация, умения за изследване на възможности и решаване на
проблеми.
•
Подпомага личностното развитие като стимулира формирането на качества
необходими за работа в екип:
-взаимопомощ и сътрудничество;
-сърдечност и инициативност;
-емпатия и уважение.
•
Право на реално участие в управлението на училището и придобиване на
управленчески опит.
•
Възможност за участие в програми, защита на проекти на различни ниваучилищни, общински, регионални, международни.
•
Пълноценно и ефективно използване на материално-техническата база на
училището.
Няма по-добър стимулатор за израстване на зряла личност с позитивно отношение
към гражданското общество от дете, на което му е предоставена възможността да
поема част от отговорностите в своето училище, колектив. По този начин то развива
умения за себеутвърждаване и чувство за отговорност - качества, необходими за
съвременното ни общество.
Всеки народ се надява и очаква неговите деца да израстнат като граждани с
творчески възможности и отговорности, които да допренесат за благоденствието и
възхода на неговите общности. Ученическото самоуправление е базата, върху която
могат да бъдат изградени и реализирани тези потребности.
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Без да има
физически трафик
на хора, може да
има трафик на
изображения.

Ако някой иска да знае дали имаш
приятелка или приятел, пита дали
сте сами през деня, дали около теб
има приятели и роднини.
Ако някой иска вашите
отношения да останат
“тайни” и те пита дали
може да ти се довери.

Рискови фактори са всички онези
обстоятелства, които могат да
улеснят превръщането на едно
дете
в жертва на трафик.

Ако списъка на „приятелите му” се
състои от профили само от
“приятели” от определена
възрастова група или пол.
Ако някой иска да си говорите в
необичайно време, например преди
лягане.
Ако някой е разбрал нещо
за теб, което никога не
сте му казали.

Какво означава
децата да са в риск?

Има още много деца и младежи,
които биха могли да попаднат в
рискова ситуация и злоупотреба.
Изброените групи показват само
една част от децата, които могат
да бъдат въвлечени в трафик.
За съжаление, всяко дете би могло
да
се превърне в жертва на
злоупотреба
и то не носи вина за това.
Причините за превръщането на
едно
дете в жертва на трафик са
индивидуални и винаги различни

Знаете ли, че…?
Любопитни факти от света!

Не подц
енявай
силата
на думи
те,
които и
дват
към теб
от
хората
в Интер
нет!

Как да разпознаем виртуалния злосторник
Ако някой започва “невинен”
разговор с теб и скоро моли за твои
лични данни.
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В Мрежата - МОГЪЩИ
И безпомощни

Всички деца са уязвими, но има
предпоставки, които могат да
накарат дадено дете да попадне в
рискова ситуация. Сред най- рискови
за България са следните групи деца:
Деца и младежи на възраст между
13 и 18 г.;
Непълнолетни с поведение,
различно от общоприетите норми;
Деца с ниско самочувствие, чиито
нужди от грижа и внимание не са
посрещнати;
Деца, отглеждани в непълни или
семейства с проблеми;
Деца, преживели травматични
събития (пренебрежение, изоставяне,
насилие в семейството, изнасилване,
отглеждане в институция).

– Индианският език Навахо е бил използван от САЩ като таен код за комуникация през
Втората световна война.
– През 1647 г. английският парламент забранява Коледа.
– Най-често срещаното презиме в света е Ли – с около 87 милиона души притежатели.
– Думата “такси” се изписва по един и същ начин на английски, немски, френски, шведски
и португалски.
– Исландия е най-старата функционираща демокрация.
– Западноафриканското племе Матами играят малко по-различен футбол – разликата със
стандартния е, че се използва…човешки череп вместо топка.
– Местните американски индианци наричали децата си на първото нещо, което видят,
след като излязат от колибите си веднага след раждането. Оттам и всички онези странни
имена, за които сме чували – като Седящия бик, Течаща вода и др.
– В Тайланд, меденият месец продължава три месеца и разноските се покриват изцяло от
булката.
– В Тибет, да се изплезите на гостите си се смята за признак на учтивост.
– В западен Китай, Тибет и Монголия слагат сол в чая си.
– Капацитетът на човешкия мозък за съхраняване на информация е…500 пъти колкото
пълен комплект на Енциклопедия “Британика”.
– В щата Северна Каролина е незаконно да се орат ниви със слон.
– Дуелирането в Парагвай е напълно законно при условие, че и двамата участници са
регистрирани донори на кръв.
- В Япония не се оставят бакшиши в ресторантите.
- Първата реклама на Dell е била на гърба на кутия за пица.
- България няма пленено знаме от създаването си досега ?
- Арахнофобията е страх от паяци.
- Секундата е най-точна измервателна единица.
- Приблизително след 320 години зоната около АЕЦ “Чернобил” ще бъде отново годна за
живот.
- Най-богатата държава в света е Швейцария, а най-бедната – Мозамбик
- Burger King продава по 4.6 млн. сандвича на ден.
- И тримата основатели на Apple са работили преди това в Atari.
- Amazon продава повече електронни, отколкото хартиени книги.
- България е единствената страна в Европа запазила името си до днес (7-21 век).
- Даваме на Европа една от официалните й три азбуки - “Кирилицата”.
- България няма пленено знаме от създаването си досега.
- Нито едно сухо парче хартия не може да бъде сгънато наполовина повече от 7 пъти.
- Нормалния човек загубва по 200 косъма на ден.
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Бисери

“Биха се до последния човек, а останалите продължиха боя.”
Вероятно лирическият герой е гей, тъй като при толкова самодиви пита: “... кажи ми ,
сестро де е Караджата”
B Tурция жените ходят облечени като нинджи.
Монахът предложил на баба Илийца да пренощува в манастира, но тя си мислела за
младия юнак, който я чака в храстите и отказала.
Римляните били големи строители. Тяхно дело са много павирани пътища, измежду
който най-прочут е Млечния път.
Абрахам Линкълн е роден в дървена колиба, която построил собственоръчно.
Лелята на лирическия герой, която била още старата майка на Ангелинка, стърчала в
средата на стаята с двата си зеленясали зъби като пещера.
Ще ви изгоня всичките и ще преподавам на останалите!
Слушайте внимателно момчета,момичета и останалите!
Прабългарите нападали тутакси, а бягали изневиделица.

Вицове
Учителката пита:
- Тони, какъв цвят е разтворът, който
получи?
- Червен.
- Правилно, седни. Шест!
- А твоят?
- Оранжев.
- Четворка, седни.
- А твоят с какъв цвят е?
- Черен.
- Двойка. Клас, залегни!!!

Две колежки се срещат и едната казва
на другата:
- Вчера твоето гадже какъв виц ми
каза в трамвая... щях да падна от
леглото!

Иванчо пита баща си:
- Татко, защо бонбоните са обвити в станиол?
- За да може в целия апартамент да се чува как
майка ти отслабва...

Час по български език. Учителката задава
въпрос на децата:
- Деца, кой ще ми отговори в кое време е
изречението: “Вчера се омъжих”?
Иванчо вдигнал ръка.
- Кажи, Иванчо.
- Ами... крайно време е госпожо.

На 11.12.2013Г. 33 Езикова Гимназия “Света
София”
ще чества своят 20 годишен юбилей.
Събитието ще бъде отбелязано с голям
концерт подготвен от нашите
ученици.
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