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ВАСИЛ ЛЕВСКИ

На 19. 02. 2016 година  се навършват 143 години от 
смъртта на Апостола на свободата Васил Левски и 

121 години от откриването на паметника му в София
В настоящия брой предлагаме на вниманието на читателите интересни, малко популярни 

факти, свързани с личността на В. Левски и паметника – символ на неговото величие.

Ще ви представим няколко паметни думи от Васил Левски, които правят дълбоко впечатление
и трябва да служат като пример за всички българи!

1. „И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“
2. „Днешният век е век на свободата.“
3. „С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите.“
4. „Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.“
5. „Оръжие, оръжие и пак оръжие. “
6. „Дела трябват а не думи.“
7. “ Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.“
8. „За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да 

вървим наедно.“
9. „Най-много са виновни чорбаджиите.“
10. „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
Монументът е разположен на метри от мястото, на което Левски е обесен през 1873 година.
В деня на 121-годишнината, вижте няколко интересни факта за паметника, символизиращ 
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вечния живот на Апостола.
1. Паметникът е първият построен монумент 

на Левски в освободеното Княжество.
2. Строежът на монумента продължава 17 г. 

Първата копка е направена през 1878 г., а офици-
алното откриване на монумента става през 1895 г.

3. Паметникът е дело на градския архитект 
Адолф Колар, който имал задача да изработи пър-
вия след Освобождението градоустройствен план 
на София.

4. Монументът трябвало да бъде готов за 20 
дни.

Първият софийски губернатор Пьотр Алабин, 
който е един от инициаторите за създаването на 
паметника, искал той да бъде построен за 20 дни. 
Парите обаче свършили и нямало как срокът да 
бъде изпълнен.

Васил Левски е икона за всички в България, 
но около образа му все още има неизвестности, 
които чакат своя отговор. Търсят ги мнозина  ис-
торици, писатели, общественици.

Апостолът и масонството
Левски беше набутан в заговор със „свободните зидари” в последните години. Близкото му по-

знанство със „заклети” масони го уличи в тясна близост с тайнственото братство. Твърди се, че 
използвал техният маниер на шифроване на документите. Фактът, че завършва писмата си само 
към доказани посветени с „Целувам те”, говорело за обвързаност с тяхната дейност.

2.Предателят
Бедният поп Кръстю над век беше охулван като най-мразеният свещеник в историята. Послед-

ните няколко десетилетия се извадиха документи, които го оневиниха. Все още, обаче, в паметта 
на българите той присъства като Юда в Библията.

Напоследък се твърди, че отчето просто бил удобна жертва на амбициозни съратници на Лев-
ски, които искали да го отстранят от позициите му в революционните комитети.

3. Прякорът
„Джингиби” е любимото прозвище на народа, макар в учебниците и литературата да е Апос-

толът на свободата. В действителност той е наричан с над десет имена в революционните среди 
и тогавашната общественост. Долу-горе толкова са и фалшивите му названия в документите. 
Сам се подписва с над тридесет псевдонима. Любопитно, че повечето от тях са с корен „аслан” 
(лъв – тур.ез) и „дервиш” ( скитник, аскет и мисионер).

Никой не знае кой го нарича за първи път „Джингиби” (Неуловимия) и защо точно този прякор е 
най-близко до сърцето на нашенеца.

Гробът
Обожествяването на Левски по „библейски” модел – майка-светица, подъл предател, аскети-

зъм и…Светия Граал. Ако някога се открият останките на великия българин това ще е Ударът 
на българската историческа наука. Мнозина са се „препънали” в издирването му. Големи имена са 
посветили живота си на тази кауза. Мистици вярват, че когато се намери ще настъпи краят на 
тежките дни за България.

Докато спорят дали да погребат „по християнски” косите му, единственото желание на Апос-
тола не се изпълнява. Душата на Васил Левски не може сигурно да намери покой, макар да се под-
стригва, за да не си отиде „неопят и непогребан”.

За Апостола на българската свобода знае всяко дете у нас. Сигурно мнозина биха могли да се 
сетят и датата на неговото раждане, а почти всеки знае и датата на обесването му. Но много рядко 
се сещаме за онзи мразовит декемврийски ден, в който Васил Левски е заловен в ханчето в село 
Къкрина.
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Случва се призори на 27 декември 1872 година. 
Предната вечер Васил Левски, заедно със спътника 
си Никола Цвятков, пристига от Ловеч в Къкрина и 
отсяда в местното ханче в покрайнините на селото. 
Ханчето е откупено по-рано и се използва от рево-
люционните дейци като място за тайни срещи и по 
време на пътуванията на апостолите из страната. 
Съдържател на ханчето е довереният на организа-
цията Христо Цонев – Латинеца.

Левски минава през Къкрина, за да събере до-
кументи на тайния революционен комитет, кои-
то да изнесе по-късно в Румъния. След обира на 
турската хазна в Арабаконашкия проход в края на 
септември 1872 година турските власти започват 
масови арести на хора, заподозрени за връзки с ре-
волюционните комитети. Голям брой от членовете 
на комитетите в Тетевен, Орхание, Етрополе и Ло-
веч са задържани. При разпитите Димитър Общи 
прави признания, които улесняват разследващите 
турски власти и скоро те влизат в следите на Апосто-
ла. Затова Левски, за да предотврати окончателния 
провал на революционната организация, заминава 
за Ловеч, за да запази архивите на организацията и 
да ги пренесе в Румъния.

 Призори на 27 декември в ханчето в село Кък-
рина Васил Левски, заедно с Никола Цвятков и Хрис-
то Цонев – Латинеца са арестувани от специално 
изпратена група заптиета. През годините моментът 
на залавянето на Апостола е обраснал с митове и 
за голяма част от българите Васил Левски попада 
в ръцете на заптиетата, защото при прескачане на 
плета на ханчето се оплита и не успява да избяга.

Първи тази героична версия за бягството и пле-
та започва да разказва Никола Цвятков. След обес-
ването на Апостола Никола Цвятков и ханджията 
Христо Цонев са освободени. Именно Цвятков под-
хваща разказа как Апостола хуква да прескочи пле-
та, но закача крачола  или цървулите си и така не 
успява да избяга. Версията звучи героично, но уви, 
не е достоверна. Не е важно какво подтиква Цвя-
тков да разказва точно този вариант.

 Истината за това, какво точно се случило в Кък-
ринското ханче, я има описана и то лично от думи-
те на Васил Левски. В протоколите от разпитите на 
Извънредната комисия са записани показанията на 
Апостола, в които той разказва следното:

Въпрос: Как ви заловиха?
Отговор на Левски: Към десет часа сутринта по 

турски (около 4-5 нашенски), когато излязох навън, 
аз видях пред вратата един въоръжен с пушка. По-
питах го кой е той, той ме улови за ръката. У мене 
имаше два револвера, извадих ги и раних в ръка-
та човека, който ме хвана (това е Юсеин Бошнак, 
водачът на групата заптиета, изпратена да го арес-
тува). После започнах (опитах се) да бягам, обаче 
държащият не ме пусна. Пристигнаха другарите му, 
удариха ме по главата (и) аз паднах там. Заловиха 
ме..."

 Задържаните са изпратени първо в Търново, 
а от там – в София. Извънредната следствена ко-
мисия  изземва функциите на съд и осъжда Васил  
Левски на смърт. 

Апостолът е обесен на 18 февруари 1873 година 
в покрайнините (тогава) на София.

Ханът в Къкрина запустява. По-късно е опожа-

рен, но през 1901 година проф. д-р Параскев Сто-
янов прави на място архитектурни заснемания по 
оцелелите след пожара основи. През същата годи-
на ловчанлии поставят паметна плоча на мястото, 
където е заловен Апостола. Комитет за възобновя-
ване на къщата - паметник на Васил Левски в 

с. Къкрина се заема през 1924 година с наби-
ране на средства за възстановяване на хана. През 
1926 година започва изграждането му наново, а 
през 1931 година, с официална церемония е откри-
та музейната експозиция.

Даниела Генчева -  учител по история
Със съкращения от Интернет
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На 27 януари учениците от 3 в клас изготвиха и представиха проекти за забележителностите на 
родния край. Заедно с родителите, бабите и дядовците си децата проучиха исторически, културни 
и природни забележителности в България. С много труд създадоха албуми, постери и презентации 
предимно за град Пловдив. С гордост учениците изтъкваха, че е един от най-старите градове в Ев-
ропа и е избран за културна столица през 2019 година. Обсъждаха обекти в Стария град, археологи-
чески паметници, хълмовете, на които е разположен град Пловдив.  

През март учениците ще посетят Раннохристиянската базилика на Филипопол, известна като 
Малката базилика. 

Тодорка Тахчиева- класен ръководител на 3 в клас

Забележителностите на родния край
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Международен ден за безопасен
интернет - 9 февруари 2016 г.

На 9 февруари 2016 г. за 13-та поредна година светът  отбеляза международния Ден за безопасен 
интернет. Идеята, всяка година на втория вторник на втория месец, да се привлича отново вниманието 
към по-безопасното и отговорно ползване на интернет и мобилни устройства от децата и младите хора, 
е на Европейската комисия и стартира през 2004 г.

За да отбележим този ден и да насочим вниманието на своите съученици и техните родители към 
изключително значимата тема за опасностите в интернет, ние подготвихме това послание, което съдър-
жа съвети към децата и родителите за безопасно ползване на мрежата. Надяваме се да сме ви полезни!

Съвети към децата
Интернет е световна мрежа, която съдържа огромно количество от информация. Това е едно неве-

роятно забавно място, в което могат да се вършат много приятни неща. В същото време обаче, Интернет 
крие рискове и опасности. В мрежата се включват, за съжаление, хора с лоши намерения, насочени към 
Вас, децата. Затова е необходимо да спазвате следните прости правила, докато го ползвате: 

Д Е Ц А, З А П О М Н Е Т Е ! 
• Никога не давайте лична информация на лице, с което сте се срещнали в Интернет простран-

ството, включително чата, защото не можете да бъдете сигурни за какво ще бъде използвана от човека, 
на когото я предоставяте! Освен това не предоставяйте информация за други хора, дори и да са Ваши 
приятели. Също така не давайте Ваши снимки, защото те могат да бъдат използвани за всякакви цели 
без Ваше съгласие. 

• Помнете, че в Интернет трябва да се отнасяте с всеки като с непознат и не трябва да се доверя-
вате на никого, защото дори и да си мислите, че си пишете с Ваш познат, самоличността му може да се 
използва от друг човек, който е злонамерен! 

• Никога не приемайте среща, уговорена в чата или по друг начин чрез Интернет, а ако е наистина 
наложителна- задължително уведомете родителите си! Не отивайте на срещата сам, най- добре е да 
бъдете придружен от родителите си! 

• Ако попаднете на текст или съобщение в чата или на Интернет страница, което Ви обижда; шо-
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кира или смущава, незабавно го покажете на родителите си, повече не влизайте там и незабавно ни 
сигнализирайте за него, като използвате бутона за сигнализиране в горната дясна част на страницата, 
за да можем да предприемем нужните действия. 

• Винаги казвайте на родителите си в какви сайтове влизате, с кого си пишете/чатите, какви файло-
ве и материали възнамерявате да свалите от Интернет. Съветвайте се с тях дали това е безопасно и им 
съобщавайте за всичко нередно. 

• Не правете нищо, което може да нанесе вреда на Вас, други хора, Вашият компютър или компю-
трите на други хора. 

• Знайте, че сайтовете за запознанства са изключително опасни! Те са сред най-използванте от 
педофилите за търсене на жертви. НЕ ги посещавайте! Социалните мрежи (като facebook и myspace) 
предлагат подобни възможности за хора с лоши намерения, защото те предлагат възможности за кон-
такт, лична информация и снимки. 

• Когато създавате парола, опитайте се тя да бъде максимално трудна за познаване от друг чо-
век. Никога не използвайте Ваши или тези на други хора: имена, телефонни номера, прякори, дата на 
раждане, ЕГН и т.н. За различните програми и сайтове използвайте различни пароли, за да защитите 
другите си профили ако една парола е открадната. Също използвайте различни потребителски имена 
(user names). Добра идея е, когато създавате парола, да използвате както главни, така и малки букви, да 
включите няколко цифри и също символи, когато системата, в която се регистрирате, го позволява (като 
.,/?!#@$%^&*-+;”; и т.н). Никога не използвайте парола, която е същата като потребителското име (user 
name).

СЪВЕТИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ И ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА В 
ПРЕДПАЗЛИВОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ 

Безспорно, обясним е все по-големият интерес към Интернет от страна на младото поколение, 
което ще търси личностна и социална реализация през века на информационните технологии. Но... 
внимание! Това крие своите опасности- увлечени от начините на забавление, особено чата, децата, и 
малки, и по- големи, вероятно не си дават сметка за рисковете да си в Интернет. Действителността ни 
представя редица неопровержими примери за различни варианти на кибер престъпност. В мрежата 
влизат, за съжаление, и злонамерени хора. Разчитайки на детската наивност, те умело използват Ин-
тернет пространството с престъпни намерения- сексуални посегателства, измами и трафик, насочени 
предимно към малолетните и непълнолетните. Една от най-значимите, може би, цели на настоящия 
сайт, е да насочи вниманието- и на децата, и на родителите- към тази тревожна тенденция. Това налага 
необходимостта от съблюдаването на основните правила за ползване на Интернет и обсъждането им в 
семейството, а именно: 

Р О Д И Т Е Л И ! 
• Обяснете на Вашето дете/деца какви рискове крие Интернет за тях; че не трябва да се доверяват 

на никого, с когото са се запознали в чат или по друг начин в Интернет! Възпитайте ги в предпазливост! 
• Използвайте Интернет семейно, винаги се интересувайте какво точно прави Вашето дете докато 

е в Интернет и с какви хора контактува! Говорете с детето/децата си за това какви сайтове посещава, 
с какви И КОИ хора общува чрем имейл, чатове, също и онлайн игри и социални мрежи (facebook, 
myspace, twitter), какви игри играе и тн. Определете в какви часове детето/децата Ви могат да ползват 
Интернет, добре е тогава да бъдете у дома си. Обяснете на децата Ви как някои хора се представят за 
други в Интернет (възрастни с лоши и престъпни намерения се представят за деца). 

• Не позволявайте на Вашето дете да отива на срещи, уговорени с човек или хора, с които се е за-
познало в Интернет. Ако все пак отиването на такава среща е наложително, непременно го придружете! 

• Ако попаднете на материал или съобщение в Интернет, което Ви обижда, шокира, смущава, или 
ако Вашето дете Ви покаже такова, напуснете страницата/чата и ни сигнализирайте, като използвате 
бутона за сигнализиране в горната дясна част на страницата. Така ние ще можем да предприемем не-
обходимите действия за прекратяване на евентуална криминална дейност! 

• Сайтовете за запознанства са особено ОПАСНИ! Те са сред най-често използваните места от пе-
дофили за търсене на деца. Ограничете достъпа на децата си към тях и им обяснете опасностите. 

• Добра идея е използването на програми, филтриращи информацията, така че тя да бъде подхо-
дяща за деца. Пример за безплатна такава програма е Child Defender- безплатна програма за родител-
ски контрол и защита на детето в Интернет (http://www.childdef.com/).

учениците от Училищния парламент
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Чета защото …

Още от малка обичам книгите. Тогава не знаех да чета , но с внимание слушах приказките , които 
татко ми четеше. Те ме пренасяха в един друг вълшебен свят, където живеят принцове, принцеси, 
магьосници, феи и други приказни същества. Разглеждах красивите илюстрации с голямо внимание 
и си представях , че аз съм един от тези герои. 

С време пораснах, научих се да чета и още попадам в прекрасния свят на книгите. Любима ми е 
историята на Алиса от книгата „Алиса в страната на чудесата” и „Алиса в огледалния свят”. Книгата 
разказва приказна история, чийто главен герой е малко момиченце, наречено Алиса, което, след-
вайки говорещ заек, попада в непознат и напълно объркан свят, изпълнен с причудливи и фантас-
тични герои. Самата Алиса е вдъхновена от реално съществуващо момиче, близка на автора. 

Тугче Темиз, 5 а клас

Много обичам да чета. От книгите получавам много знания. Обичам забавни и интересни книги. 
Любимите ми са: „ Пипи Дългото чорапче’’ и ‘’Емил от Льонеберя’’.  Докато четях тези книги, много 
се забавлявах. Те са ми много интересни и не спирам да ги чета отново и отново. Чета всяка книга с 
огромно желание. Всяка книга има герой, който ми е любим. Вълнуващо е да чета преживяванията 
на героя. Правя си изводи кое е добро и кое -  лошо. Книгите ме учат и ми дават съвети. Всяка книга 
ме запленява с приключенията и историите в нея. Чрез тях се пренасям на различни места, дори и 
в Космоса. Книгите пораждат в мен такива чувства, че понякога мисля, че сънувам. Случките между 
героите ме карат да се замисля как бих реагирала в подобни ситуации. Този въпрос понякога ме 
оставя без отговор, защото някои проблеми са прекалено заплетени. Аз обичам да чета, защото е 
забавно, приятно и със сигурност -  полезно.

Деница Папазова, 5а клас

Книгите са забавни и интересни. Когато си тъжен те те развеселяват, а когато ти е скучно те те 
отвеждат в свят пълен с приключения.От всяка книга аз търся поука. Чрез книгата ти можеш да 
отидеш навсякъде – за един миг ти се пренасяш на вълшебни места, примерно на Луната, може да 
бъдеш близо до Слънцето или на морското дъно.

Всеки харесва различни книги, книгите са богатство.  Аз харесвам приключенски книги, като „ 
Приключенита на Пинокио“ от писателя Карло Колоди, „Карлсон, който живее на покрива”, „Пипи 
Дългото чорапче”,   и др. С тези книги се забавлявам най-много. От тях си вадя поуки, научавам за-
бавни игри.

Всяка книга има герой, който ти е любим. Докато той има интересни преживявания и приключе-
ния, ти си рамо до рамо с него. Вълнуващо е да изживяваш преживяванията на героя.

От разказите за животни, като тези на Емилиян Станев, научавам много нови неща за животни-
те. Научавам за видовете животни, които не съм познавал – как живеят, с какво се хранят.

Четенето ни дава нови знания. Запознава ни с нови по-хубави и по-пъстри светове. Докато че-
теш ти се потапяш в нежна наслада и сладки мечти. Представяш си, че си красив принц или смел 
воин. Книгите ни развиват въображението, обогатяват речника ни и ни дават познания. 

Малко са хората, които не обичат да четат, но са и малко тези, които са истински любители. 
Повечето хора предпочитат компютъра, телевизора или телефона и се надявам новите технолигии  
никога да не изместят книгите, защото ценността от четенето е много по-голяма от губене на време.

Всеки човек предпочита различните книги и писатели. Всеки има собствен стил предпочитания, 
но всеки знае, че без книги е за никъде. Да обичаш книгите е дар от бога. Всяка книга е вълшебство, 
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а всеки писател магьосник. Книгите са едно от най-важните неща в живота. Аз обичам да чета, за-
щото е важно, забавно и много полезно.

Алекс Василев, 5а
 
Четенето на книги развива мисленето и въображението. Когато чета се опитвам да разбера как-

во иска да ни каже автора. В момента чета една интересна книга на име ''Дневникът на един Дрън-
дьо''. Неин автор е Джеф Кини. Много се забавлявам с историите на главният герой. Четенето на 
книги ме пренася в други светове. Четенето ми дава знания за света .Действа ми релаксиращо и  ми 
дава идеи, които мога да използвам в ежедневието си. За мен четенето е един от най-приятните и 
полезни начини за прекарване на свободното време.

Мартин Коевски , 5 б клас 

Чета, защото ми е интересно и забавно. Винаги ми е интересно какво ще се случи с героя. Дали 
ще се бие със звяр или ще срещне нов приятел и други подобни. Когато чета, аз научавам как се пи-
шат някои думи. Това много ми помага в преразказите и съчиненията. Обичам да чета екшън книги 
и книги- игри. С книгите аз развивам въображението си. 

Борислав Нецов, 5 б клас

Чета, защото обичам да пътешествам, да се пренасям в други светове, да се запознавам с нови 
култури и обичаи. Чрез книгите, макар и отдалеч, участвам в приключения. Представям си, че съм 
принцеса, вампир и така нататък ,но за да мога да разбера за какво се разказва си представям какво 
се случва в разказа. Книгите са толкова забавни, хубави и интересни дори усещам това, което из-
питват героите: любов и омраза, радост и тъга, смелост и страх. Някои случки се случват в истинския 
живот и е добре да знаем какво ни очаква, защото животът е непредсказуем. Когато съм била малка 
са ме вълнували приказките като: „Сладката каша" , „Вълкът и седемте козлета" , „Снежанка" , „Ра-
пунцел" и много други, но с годините вкусът на човека се променя. Сега аз чета по-дълги разкази, 
енциклопедии, които могат да ни дадат много нови знания. Обичам да чета, защото когато го правя 
се пренасям в друг по-хубав и цветен свят, изпълнен с магии. 

Валя Владимирова, 5 б клас
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Елена Пенишева- библиотекар

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Гостува ни детският автор Борислав Ганчев
/Борко Бърборко/

В края на месец януари в библиотеката на ОУ,,А.Константинов” гостува писателят Борислав Ган-
чев, известен сред малчуганите като Борко Бърборко. Той се срещна с учениците от ПИГ ІІ и ІІІ клас.

По много забавен начин авторът представи част от своето творчество – гатанки и стихове по 
различни теми – за сезоните, азбуката, българските празници, здравето и др. Децата с удоволствие 
четоха избрани откъси от неговите най-нови книги, отгатваха гатанките, публикувани в тях, рецити-
раха стихове.

   В края на срещата писателят подари на домакините няколко от книгите си с автограф.
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Елена Пенишева- библиотекар

Литературно утро ,,Да почетем Апостола”
Наближава трагичната дата 19 февруари! Апостолът - Васил Левски - част от българското ни самосъз-

нание, най-светлата и героична фигура в историята ни - Българският Апостол ни кара да припомняме и да 
разказваме, да показваме и да призоваваме подрастващите поколения към признателност и преклоне-
ние пред живота и делото му. Така е всяка година, всеки 19 февруари, така е и в 2016 г. 

По този повод учениците от 4 в клас на нашето училище, съвместно с библиотекаря Елена Пенишева, 
проведоха на 29 януари литературно утро, в което повечето от тях разказаха или прочетоха момент от 
живота на Левски, който  особено силно ги е впечатлил. Други се представиха с проекти и презентации. 
За целта трябваше да се запознаят с научни, документални и художествени творби, отразяващи неговият 
живот и дело. Започнаха с по-специалната подредба на стаята и завършиха със заемането  на литература 
за Апостола от  подредената витрина. 

Поклон пред теб, Апостоле!
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УЧИЛИЩЕ зА РОдИТЕЛИ 

Здравка Петрова – педагогически съветник

Как общуват помежду си децата?
Децата често се държат грубо помежду си. Игрите им са неприемливи за нас възрастните – ритат 

се, бутат се, обиждат се... Понякога постъпките им изглеждат дори жестоки, а те самите безучастни и 
безразлични към чувствата и преживяванията на другите деца. 

Психологът Стивън Ашър и колегите му наблюдавали тайно взаимодействието между деца от 3 до 
6 клас в извънучебно време / междучасия, обедна почивка, в спортната зала и др. / и установили 32 
вида много смущаващо поведение на отхвърляне.

Някои форми на отхвърляне са физически като удряне, ритане, повреждане на чужди вещи. Други 
са вербални – обиди срещу детето и семейството му, имитиране, присмех, етикиране, злословене 
зад гърба. Отхвърлянето често е индиректно – игнориране и изключване от игрите.

Проучванията показват, че децата, които не са харесвани от връстниците си, по - често стават 
обект на отхвърляне. Дори деца, които се смятат за приятели, понякога жестоко се отхвърлят и обиж-
дат помежду си.

Импулсивността, незрелите умения за решаване на проблеми, трудното овладяване на чув-
ствата, ограничената способност да се поставят на мястото на другия, следването на тълпата или 
просто експериментиране са фактори, които допринасят децата да се държат зле.

Изследването показва също, че в зависимост от начина, по който децата реагират на отхвърляне-
то, положението може да се подобри или влоши. Някои деца успяват да разсеят отхвърлянето като му 
отговарят с хумор, игрива закачка или го игнорират. Повечето деца обаче се разстройват или непре-
менно искат да си отмъстят. Други отчаяно търсят одобрение от този, който ги е отхвърлил.

Какво да правят родителите, чието дете е отхвърлено?
Родителите често се фокусират върху болката на своето дете и обвиняват другите деца за лошо-

то държание. Това обикновено не води до никъде. Понякога обект на упрек стават съвсем невинни 
деца. Има случаи, когато в търсене на положителна промяна родителите местят детето си в друг клас 
или друго училище. Често срещан вариант е родителите директно да се намесят в конфликта чрез 
скандал и самите те да обидят детето, засегнало тяхното, или да влязат в пререкание с неговите ро-
дители. Това обаче може повече да навреди, отколкото да помогне.

1. Поговорете с детето си, опитайте се да го накарате да изрази чувствата си, да ви разкаже какво 
се случва и какво го тревожи. Ако не е готово да споделя, не го насилвайте, просто му демонстрирай-
те подкрепа и разбиране.

2. Не се намесвайте със скандали и разправии – груба грешка е, ако две деца са се спречкали, 
родителите да се намесят и да „раздават правосъдие.” Посланието за детето е, че в ситуация на кон-
фликт мама и татко ще разрешат проблема – то няма да се научи да се справя само в трудни ситуации 
и винаги ще очаква помощ. 

3. Добре е учител или друг възрастен да изслуша позициите на двете деца. Ако все пак това е ро-
дителят на едно от децата, той не бива да взема страната на своето дете, а да изслуша гледната точка 
и на другото. Тогава може да помогне за разрешаване на спора.

4. Помогнете на детето си да се социализира. Много често затрудненото общуване и отхвърляне-
то са в следствие на неумението на детето да се адаптира към групата. Тези умения се изграждат от 
ранно детство и липсват, ако детето е свръхпротектирано и обгрижвано от родителите си. Добре е да 
има възможност да общува и играе с връстници от ранна възраст, както и да се учи на самостоятел-
ност в някои дейности.

5. Важно е да се научите да разпознавате отхвърлянето – дали то е просто спречкване между 
децата или е проблем, който се е задълбочил и в следствие на който детето ви се чувства самотно, 
тъжно и непълноценно.

Източник: www.roditel.bg
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ЕзИКОВА СТРАНИЦА

Стефка Кацарова-учител по англ.език

Valentine's Day, or St Valentine's Day, is celebrated every year on 14 February.

It's the day when people show their affection 
for another person or people by sending cards, 
flowers or chocolates with messages of love.

And traditionally on Valentine's Day in a leap 
year - every four years - women can propose 
marriage to their partner!

Who was St Valentine?
The day 

gets its name 
from a famous 
saint, but there 
are several 
stories of who 
he was.

The popular 
belief about St 

Valentine is that he was a priest from Rome in the 
third century AD.

Emperor Claudius II had banned marriage 
because he thought married men were bad soldiers. 
Valentine felt this was unfair, so he broke the rules 
and arranged marriages in secret.

When Claudius found out, Valentine was thrown 
in jail and sentenced to death.

 There, he fell in love with the jailer's daughter 
and when he was taken to be killed on 14 February he 
sent her a love letter signed "from your Valentine".

How did Valentine's Day start?
Valentine's Day is a very old tradition, thought 

to have originated from a Roman festival.
The Romans had a festival called Lupercalia in 

the middle of February, officially the start of their 
springtime.

It's thought that as part of the celebrations, boys 
drew names of girls from a box. They'd be boyfriend 
and girlfriend during the festival and sometimes 
they'd get married.

Later on, the church wanted to turn this festival 
into a Christian celebration and decided to use it to 
remember St Valentine too.

Gradually, St Valentine's name started to be 
used by people to express their feelings 

to those they loved.
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"Аз снимам моята България"           
кампания за ученици

РЕФЕРЕНдУМ

01.02.2016   http://www.kozloduy-bg.info/?p=news&aid=15597

"Аз снимам моята България" е името на кампанията, която е насочена към всички български 
училища в страната и чужбина, научаваме от страницата на МОН. Тя започна на 22 януари, а про-
дължителността й е 3 месеца, като в нея могат да участват ученици от 5 до 12 клас.  Целта на ини-
циативата е децата да представят родината си в снимки, като страната ни трябва да бъде показана 
по начина, по който я виждат те. Фотографиите трябва да изразяват отношението на създателя им 
към природата, ежедневието, традициите и празниците. Снимките ще бъдат публикувани на сайта 
на epicenter.bg и на специална фейсбук страница. Победителите пък ще бъдат избрани от смесено 
жури от известни фотографи, популярни лица, учители и връстници на участниците във фотоконкур-
са. Журито ще трябва да избере 30-те най-хубави снимки, за които ще може да се гласува онлайн. 
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи- от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас. Катего-
риите, в които ще имат право да се състезават пък са природа, история и празници. Общо шестима 
ще бъдат избраните победители в "Аз снимам моята България", а наградата ще бъде екскурзия до 
Брюксел, която ще включва и посещение на Европейския парламент. Отличилите се ще получат 
също таблети, раници и книги. 30-те най-хубави снимки от конкурса ще бъдат изложени в сградата 
на Обединена Европа. Изложбата ще бъде представена и в сградата на Народното събрание в края 
на април. Организатори на фотоконкурса са Министерството на образованието и науката и Инсти-
тута за стратегии и анализи. 

Яница Марова
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”-ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб
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