МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

1 декемвр и С в ет о в е н д е н з а
б о р б а с р е щу С П И Н
Първи декември е Световният ден за борба със СПИН. За първи път този ден е отбелязан през 1988 година.
Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на
ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.
Световният ден за борба със СПИН е добър повод да се замислиш – знаеш ли достатъчно?
СПИН – Синдром на Придобитата Имунна Недостатъчност

•

Причинителят на СПИН е вирус, наречен ХИВ (от английски – вирус на човешкия имунен дефицит).

•

На всеки десет минути някъде на Земята някой се заразява с ХИВ.

•

Инфекцията не може да бъде разпозната. Заболяването се установява само с помощта на тест за ХИВ. Той се
прави безплатно в лаборатории в цялата страна.
Адреси на лабораториите можеш да намериш на уебстраниците на Националния комитет по профилактика на
СПИН – www.ncaids.government.bg и Фондация “Плюс и минус” – www.aidsbg.info
Важно е да се знае, че срещу СПИН няма лекарство или ваксина.
За поредна година в нашето училище отбелязахме Световния ден за борба срещу СПИН под ръководството на г - жа Теодора Димитрова с участието на учениците от VII-ми и Х-ти клас.

Д е к е м вр и й с к и п р а зн и ц и
Варвара
В православието Св. Варвара се смята за
покровителка на починалите от внезапна смърт - които са нямали
време да се покаят и причестят. Отличавала се е с особена и впечатляваща красота. Ревнивият ѝ баща я затваря в кула - далеч от похотливи очи. През времето, когато е била затворена, Варвара изучава
външния свят от прозореца и има много време да размишлява за Бога. Когато баща ѝ разрешава да излиза, за да си намери жених и да
се омъжи, Варвара се запознава с християни и приема свето кръщение.Когато бащата научава, че дъщеря му е станала християнка, той
нарежда да я бичуват и получава съгласието на управителя на града Мартиан да я осъди на
смърт. По нареждане на бащата Варвара е обезглавена. Поверието говори, че Божието възмездие
настига бащата на Варвара и управителя на града - те двамата са поразени от мълния. Тя е погребана от християнина Валентин и гробницата и става източник на чудеса на вярата.

ник ул ден
Никулден
е
един
от
важните православни празници. Посветен е на Свети Николай Мирликийски, който се почита като избавител на пленниците и покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите.
Празникът се отбелязва на 6 декември. В България празникът се отбелязва и като имен ден на хората,
чиито имена са производни или близки до името Николай – Никол, Никола, Нейчо, Николина, Николета,
Кольо, Нина, Ния и др. На празника, за да уважат
именника в дома му идват близки, приятели и познати,
които не е задължително да са били поканени.
Денят е всенароден празник и се чества и в семействата, в които няма именик. В традицията на празничната маса се сервират рибни ястия, най-често –
пълнен шаран с орехи.
… продължение на следваща страница

и гна жден
Българите тачат този голям християнски празник под
имената: “Игнажден”,“Игнатьовден” , “Полаз” или “Полязов
ден” или “Млада година”. За него е типичен обредът
“полязване” или “булезене”. През целия ден домакините следят какъв човек ще прекрачи най-напред прага им. Щом първият гост е добронамерен и заможен стопанин, вярват, че годината ще е имотна. Има поверие, че ако този пришълец пък
е момиченце, ще се плодят женски животни. Когато гостътполазник влезе вкъщи, трябва да донесе със себе си трески и
съчки, събрани край дръвника на двора. Поставя ги на купчинка пред домашното огнище и кляка или сяда над тях като
вика: “пиу-пиу”.
Домакинята го поръсва с орехи и сушени плодове, нареждайки: “кът-кът”. Това символично
ритуално действие с имитативен характер има за цел да осигури добър приплод на кокошките
и останалите домашни птици. После гостът се изправя и разравя огъня, така че да изскочат
много искри. Докато върши това, той благославя: “Колкото искрици в огъня, толкова пиленца,
агънца, яренца, теленца и прасенца в таз къща”.

Б ъдни в е ч ер
Бъдни вечер се нарича вечерта срещу Коледа с празничната вечеря, около която е съсредоточена основната част от коледната обредност.
От ранната сутрин на празничния ден започва подготовката за вечерната трапеза, която ще обедини човешките надежди за
здраве, плодородие и благополучие на семейството. Всеки от домашните има своята роля в празничната шетня, свързана със стародавни представи и почит към небесното светило и природата.
Задължението на мъжете е да приготвят бъдник, наричан още коладник от голямо родовито
дърво. След като го отсекат, те го подготвят - намазват с осветено в църквата масло, пробиват
в по-дебелия му край отвор и в него слагат тамян, масло, вино, затварят с дървен клин. Отгоре
увиват бяло ленено или конопено платно. Най-възрастната жена го посипва с житни зърна. Вечерта тържествено стопанинът запалва бъдника в огнището. Той трябва да се поддържа цялата
вечер. По горенето му се гадае - ако гори буйно и пръска искри, ще има богата реколта, изгорелият докрай бъдник предвещава добро, а недогорелият - зло. С изгрева на слънцето, празнично
облечената домакиня замесва и изпича основния хляб, наречен боговица.

… продължение на следваща страница

Момичетата в семейството имат грижата за краваите и колачетата, които ще дадат на малките коледарчета. За последната
трапеза от коледните пости, жените приготвят постна храна - нечетен брой ястия. Около него стопанката нарежда седем или девет
блюда. Най-възрастният мъж прекадява с
тамян. Кади най-напред трапезата, всички помещения в дома и стопанските постройки на двора. Същият мъж разчупва обредния хляб и дава по парче на всекиго. Вечерята започва рано, за
да узреят рано житата. Трапезата не се прибира.

КОЛЕДА
Коледа започва в първите часове на 25 декември. Той е своеобразно продължение на Бъдни
вечер.
Народната традиция е свързана с обичая коледуване. Основни участници са момци в предженитбена възраст. Подготовката им започва от Игнажден. Тогава разучават коледните песни, създават се коледарските групи, определя се водача на
групата, който е по-възрастен и женен. Облечените
празнично коледари са с накичени с китки калпаци,
а в ръцете си носят "шарени тояги". Времето за коледуване е строго определено от традицията - от полунощ до изгрев слънце на Коледа. В
народните представи тогава се появяват караконджоли, вампири, таласъми и др. свръхестествени същества. Коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят. Коледарите
обхождат домовете, като тръгват винаги в източна посока. Във всеки дом изпълняват песни
за прослава на стопаните и благопожелание. Стопанинът кани около трапезата младите мъже и ги черпи с вино и ракия, а после момата ги дарява с вит кравай. Даряват ги още с пари,
месо, боб, брашно, вино и др. На Рождество Христово свършват постите и обядът е блажен
и много богат. На него задължително се поднася баница с най-различни плънки - месо, зеле,
гъби, праз, тиква и др. Основните ястия през този и следващите дни са приготвени от свинско месо.

С теф ан ов ден
Стефановден - денят на Свети Стефан, се чества на третия ден
след Рождество - 27 декември. Култът към този светец е голям, почитта към него - също.
Това е третият ден на Коледа и последният празник за годината. За него хората разказват, че "затваря кръга" на старата година. Семейството се събира около обща трапеза с месни ястия.

Какво е медиация?
Медиацията е извънсъдебно решаване на спорове.
Училищната медиация е процес на доброволно разрешаване на спорове, при който
страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице - медиатор, за постигане
на взаимно споразумение. Медиацията в училище цели да помогне на учениците в случай на
конфликт с други ученици, учители или родители да получат по-ясна представа за себе си и
за своите взаимоотношения с останалите. Именно страните, а не медиаторът определя условията на всяко достигнато споразумение. Медиаторът не участва в преговорите, той работи за
създаване на условия за установяване на диалог между страните в конфликтната ситуация.
Великобритания, Германия, Гърция, Китай, САЩ,
Швейцария и в много други държави използват медиацията като метод за разрешаване на конфликтни ситуации в различни сфери на живота.
На 07.12.2017 г. в Сливен беше представена книгата „Защо медиация?” на проф. Татяна Дронзина и д-р
Бисерка Михалева. Бяха връчени и сертификати на
ученици от обл. Сливен за завършено обучение по медиаторство. Обучението се проведе за втора поредна
година през месец август и бе водено от проф. Татяна
Дронзина.
В СУ „Георги Ал. Каравелов” има специализиран
кабинет за разрешаване на проблеми, който се намира
в старата сграда на втория етаж (кабинетът на психолога). В нашето училище квалифицирани медиатори са г-жа Павлина Дукова, Ивомира Колева, ЛъчезараСиляна Лазарова и Макрина Маркова.

КОЛЕДА в у чилище
На 19.12.2017 г. бе представено театралното представление “Ян Бибиян” на група
“Приказен свят” с ръководител г-жа Радка Койтарова.

На 21.12.2017 г. се проведе коледен концерт на група “Ще стана здезда” с ръководител
г-жа Нина Михайлова.

КОЛЕДА в у чилище
На 22.12.2017 г. бяха връчени грамотите от ежегодния конкурс за найкрасива Коледна украса на класна стая. В начален етап в комисията присъстват г-жа Величка Мучева и Макрина Маркова и избраха I-во място –
Ia клас, II-ро място – IIIб и IVа клас и III-то място – Iв и IIв клас.

За прогимназиален и гимназиален етап комисията беше г-жа Теодора Черкезова,
Николай Тодоров (зам. председател на Ученически съвет) и Макрина Маркова (председател
на Ученически съвет), гласуваха и решиха класовете да заемат следните места I-во място - VA
клас, II-ро място -X клас и III-то място - VIIA и VIIIA класове.

Коле ден базар

На проведения коледен базар под ръководството на г-жа Светла Боева взеха участие почти
всички класове от прогимназиален и гимназиален
етап. Учениците се бяха постарали много в подготовката си!
Поздравления и с нетърпение очакваме
следващата им кулинарна изява!

К о л е дн а п е с ен н а
английски език
За поредна година в училището ни се проведе състезанието
за коледна песен на английски език под ръководството на г-жа
Павлина Дукова.

З аб а вна стр ани чка

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

