МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ч Е СТ И Т Д Е Н н а
н а р о д н и т е б уд и т е л и !
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.
Всепризнат патрон на българското будителство е свети 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 остава жива през вековете на османско владичество. Почитани са и много други будители, които народът канонизира като светци в
своята историческа памет.
За първи път честване на народните будители
става на фестивала в Пловдив през 1909 г.
През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски по инициативата на група интелектуалци внася
предложение в Министерския съвет за определянето
на 1 ноември за Ден на българските народни будители..

Н а г о с ти п р и …
По повод Денят на народните будители нашият екип гостува на две учителки. Г-жа Денка
Колева— учител с най-дългогодишен опит в училище и г-ца Дияна Грунова, която за първи път
прекрачва училищния праг. Ето какво споделиха те пред нашия екип:
Какво е чувството да прекрачиш училищния праг за последен
път в Първия учебен ден?
- Може би не мога още да осъзная какво е чувството да
прекрачиш училищния праг в Първия учебен ден за последен
път. От далечната 1964 (когато съм била в първи клас) до 15.IX
на 2017г. идвам в училище развълнувана, тръпнеща от срещата
с моите ученици и колеги. Тези срещи са чакани и винаги много
емоционални.

Какво е за Вас учителската професия и защо я избрахте?
- Учителската професия е трудна и отговорна. Учителят е този, който трябва
да умее да преподава качествено и образно, на достъпен за децата език, да ги завладява, да им
дава знания, умения за общуване, за учене, социални и ораторски компетентности и дори умения за изразяване чрез творчество. А защо избрах тази професия? Винаги съм мечтала като малка да бъда учителка, исках да подражавам на моята първа учителка. Също така и моят прадядо
по майчина линия е бил даскал.
Как са се променили учениците във времето?
- Днешното поколение ученици се различават доста от времето в края на XX век. В началото на XXI век образованието ни претърпява съществени промени. В училище учениците влизат с
много по-различни потребности. Дори и игрите им са различни. Преди игрите бяха една весела
глъчка и обелени колене, време на стъклените топчета и четене на книги. Всичко това безвъзвратно отмина. Намираме се в „епохата на мишките“. Подрастващите са заслепени от разнообразието на интернет и компютърните игри. А сутрин със зачервени очи идват в училище. Понякога
дори се губи връзката учител-ученик.
Липсва ми онова време, когато децата дори „ядяха бой“ от родителите, но това не беше насилие,
а възпитание.
Какво си мислите когато влизате в час?
- Винаги когато влизам, излизам и по време на час, в днешно време мисля как стоически да
издържа, как да се пригодя в движение към променените реалности. Не мога да си позволя да не
съм авангардна, различна и провокативна, защото иначе губя в тази среда.

… продължение на следваща страница

Какви са спомените Ви за първите Ви ученици?
- Първия ми клас са тези момичета и момчета, родени през 1972 г. Това са най-хубавите ми
спомени. Пред мен още стоят светлите им, жадуващи за знание очи. Бяха и си останаха упорити и
амбициозни. Пораснаха. Реализираха се. Днес, когато се срещнем се връщаме мислено в класната
стая. Горда съм с тях, с техните деца (на голяма част бях класна). В детските очи и гласове след
години виждам и чувам първите си ученици - днес родители. Горда съм и с това,че днес мои ученици са и мои колеги.
Какъв е най-големият урок?
- Урокът за добродетелите, човечността и родолюбието, които днес „странят”от нашите
деца!

Н а г о с ти п р и …
Защо избрахте тази професия?
- Избрах тази професия, защото ми харесва да съм сред деца.
Помагах на моя братовчедка в ученето, защото не се справяше
много добре в трети клас. По това време учих икономика, но
чувствах, че нещо ми липсва… Когато нашият общ труд започна да дава своите плодове, нямаше по - щастлива от мен.
Всички четворки и петици малко по малко се превърнаха в отлични оценки! Реших да запиша „Икономическа педагогика”,
но разбрах, че ми е най- добре с малките деца и записах
„ПНУП”(Предучилищна и начална училищна педагогика).
Какво бе чувството на 15-ти септември да прекрачите прага на училището вече като учител, а не
като ученик?
- Чувството беше много странно! Много се вълнувах … Притеснението ми беше огромно! Разбрах
едно - Много по-различно е да погледнеш от страната на един учител. Идваха деца, запознавах се
с тях, всички ми изглеждаха еднакви. Чудих се как ще ги запомня… Но съм щастлива и от факта, че
имам такива прекрасни колеги, които са винаги до мен, когато имам нужда!
Имали ли сте любим учител, ако да защо и приличате ли на него?
- Всеки от нас е имал своя любим учител и вероятно той е сложил най-силният отпечатък в живота
му. Аз искам да приличам на моя любим учител защото той ни е вдъхновявал и окуражавал не само в ученически аспект - винаги е бил до своите ученици, не само като учител, но и като приятел.
Как реагират децата, когато видят млад учител?
- Смятам, че се радват, когато видят млад учител, чувстват ни по-близо до себе си.
Какво бихте искали да дадете на своите ученици?
- Искам да дам на моите ученици това, което аз съм получила от моите учители, дори и много повече!
Кой е най- големият урок за Вас?
- Мисля, че все още не съм го получила… Всеки ден в училище за мен е нов урок, всеки ден научавам по нещо ново.

С е д м и ц а н а п р а в а та н а
д е те то
20 ноември е Световен ден на детето. През 1989г. е приета Конвенция за правата на детето, която защитава интересите, развитието,недискриминацията и правото на живот на всички деца.
Доказателство за изключителната важност на този документ е
фактът, че това е единственият международен договор в областта на правата на човека, подписан от всички държави в света.
По този повод Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, за трета година обяви седмицата от
13 до 20 ноември за „Седмица на правата на детето”.
Основната мисия на Съвета на децата е да представя
детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в
обществено – политическия живот. Съветът включва по един
представител на децата от всяка административна област,
членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си
председател и заместник – председател. За област Сливен
членове на Съвета на децата са Даниела Стоева-председател
и Макрина Маркова заместник – председател.

В нашето училище също бе отбелязана тази седмица. Ученическият съвет изработи
табло с всички права написани на достъпен език.
За тези, които искат да се запознаят по-обстойно със своите права, могат да го направят на
следния адрес: www.crc.sacp.government.bg

2 1 н о е м в р и –д е н н а
х р и с ти я н с к о то с е м е й с т в о
21 ноември е християнският празник Въведение Богородично.
Посвещава се като Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж.
Според Светото писание на този ден тригодишната Мария е заведена от родителите си Свети Йоаким и Света Анна в
Йерусалимския храм, за да служи на Бога. Преданието гласи,
че родителите й били изпълнили обещанието, което дали
пред Бога, още преди тя да се роди.
Първосвещениците и служителите в храма ги посрещнали с пеене на свещени химни. Праведните родители се върнали с роднините си в Назарет. Мария останала да живее в храма, като
приела върху себе си дълга да лекува в скръбта им всички самотни и изоставени хора. Въвеждането на Мария в храма е паметно събитие за семейството на Божията майка и затова се почита от
православната църква и като Ден на християнското семейство.

З др а вн о о бр аз ов ани е :
тю тю н о п у ш е н е то Пушенето на цигари е като вдишването на парите от химическа фабрика. Тютюнът съдържа на над 4 000 химикала, включително никотин - един от най-силните наркотици в него.
Никотинът измамва човешкия мозък, карайки го да мисли, че се нуждае от още. Нарича се
пристрастяване. Когато пристрастеният не пуши или дъвче тютюн се чувства раздразнителен,
тъжен или разочарован. За да прогони тези чувства той употребява още и още тютютн. Някои
млади хора смятат, че пушенето ще ги направи да изглеждат готини или пораснали, но грешат.
Няма нищо яко в дълготрайните белези, които тютюнът оставя на тялото, в заболяванията или
смъртта.
Краткосрочни ефекти: белите дробове не могат да поемат нормалното количество въздух,
ограничава се растежа на белите дробове, ежедневна кашлица, астма, лош дъх.
Дългосрочни ефекти: сбръчкана кожа, стомашни язви, рак на белия дроб, емфизема (Малки
части от белия дроб умират, те не могат да поемат и да изпускат въздух.), сърдечен удар, както
и невъзможност да създаваш деца.

З аб а вна стр ани чка

Ето го и нашето предизвикателство: Колко имена на народни будители можете да откриете?

В електронен вариант вестникът може да бъде открит на сайта на училището:
www.soushivachevo.com

