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УЧИЛИЩЕН ПАРЛАМЕНТ

Сенсей Тадаши Ямашита посети нашето училище

В периода 
6 – 12 декември 
в нашия град се 
проведе семинар 
под ръковод–
ството на сенсей 
Тадаши Ямаши–
та. Той провежда 
ежегодно семи–
нари в Пловдив 
по покана на Фе–
дерация Окинава 
Карате До – Суй–
букан България.

Имахме чест–
та да посрещнем световноизвестния майстор по бойни изкуства 
в нашето училище и да споделим с него намерението си да 
сформираме училищен клуб по бойни изкуства.

Искаме да Ви разкажем малко повече за прочутия ханши – 
Тадаши Ямашита – 9–ти дан Кобаяши Шорин–Рю Карате, 10–ти 
дан Матайоши Кобудо, 10–ти дан Суйкендо.

Тадаши Ямашита е роден през 1941г. в Япония, но счита 
себе си за Окинавец. Баща му умира, когато той е на 3 години, 
а майка му никога не се омъжва отново, тъй като старите япо–
нци не вярвали в новобрачието. На 3 години Тадаши и майка 
му се заселват в Окинава и той остава да живее там до около 
30–та си годишнина, след което заминава за САЩ, където жи–

вее и до днес.
Стажът на сенсей Ямашита в 

бойните изкуства е повече от 57 г., 
като е започнал да изучава Шорин–
Рю Карате при сенсей Шугоро Нака–
зато – 10–ти дан и Матайоши Кобудо 
при сенсей Шинпо Матайоши – 10–ти 
дан на 10 годишна възраст. Отлича–
вал се е като най–коравото и буйно 
момче в училище, което се биело не 
само със своите връстници, но и с 
по–големите ученици, а понякога и 
с учителите. Този факт привлякъл 
вниманието на директора на учили–
щето, който бил инструктор по Ка–
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рате. Веднъж малкият Ямашита 
бил спрян от директора, но агре–
сивното момче  налетяло  отново 
на бой.  Директорът го укротил и 
насила го замъкнал в доджото по 
Карате, където Ямашита започнал 
да изучава елементите на бойното 
изкуство и най–важното, започнал 
да се учи на дисциплина.

Неговият талант в бойните из–
куства веднага бива забелязан и 
така момчето открива за себе си 
изкуството, религията и пътя в жи–
вота. Първия си черен пояс Яма–
шита защитава на 16 г. възраст. 
През 1960г. той печели Карате 
шампионата на Окинава и Япония 
по Ката и Кумите. Въпреки мла–
дата си възраст Ямашита участва 
в множество двубои с изтъкнати майстори по 
бойни изкуства от Окинава и Япония, които пе–
чели безапелационно. Паралелно с Карате той 
усилено се занимава с мотоциклетизъм, къде–
то печели над 20 национални титли в различни 
дисциплини.

Когато Ямашита пристига в САЩ, той от–
крива школа по Карате и скоро след това орга–
низацията му се разширява до 20 доджо. През 
1968г. той преминава изпит пред комисия, ръ–
ководена от неговите учители – Чошин Чибана–
10–ти дан и Шугоро Наказато – 9–ти дан. След 
успешното си представяне, Сенсей Ямашита 
става най–младия майстор с черен пояс 7–ми 
дан в историята на японските бойни изкуства. 

През 1970 г. в Окинава сенсей Ямашита защи–
тава 5 дан по традиционно Кобудо пред май–
стор Шинпо Матайоши–10–ти дан. През 1972 г. 
той се премества в Южна Калифорния, където 
Майк Стоун (световен шампион по Карате) и Ед 
Паркар (основател на Кемпо Карате) разпоз–
нават в сенсей Ямашита страховит каратека и 
гениален виртуоз в боя с оръжия. Сенсей Тада–
ши Ямашита демонстрира таланта си през 1973 
г. на турнир в Лос Анджелис. 7000 зрители 
изпадат във възторг от неговото майсторство. 
Признат е като един от най–бързите каратеки 
– 15 удара за 2 секунди, виртуоз в боравенето 
с оръжия. Основава Международната Ямаши–
та Будо Асоциация и Американската Асоциа–

ция по Шорин–рю Карате и Зен 
Окинава Кобудо. 

Подготвя четирима светов–
ни шампиона за професиона–
листи в различни категории на 
Кик Бокс (лоукик). На базата 
на своя богат опит той развива 
бойната система Суйкендо (пътя 
на водния юмрук). Суйкендо е 
бойно изкуство, което се отли–
чава с бързи, непрекъснати и 
взривни техники, насочени към 
ефективна самоотбрана. До–
принася за популяризирането 
на бойните изкуства с участи–
ето си в много американски и 
японски екшън и документални 
филми. Публикува серия книги 
и видеоматериали за Карате и 
Кобудо.
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Николина Търева – начален учител

Клуб БЧК

Зорка Христова – класен ръководител на 4 а клас

УЧЕБНА РАБОТА

ИзвъНКлАсНА ДЕйНОсТ

клуб бЧк

На 08 октомври 2011 год. за 17 пореден път се про–
веде Националното математическо състезание ,,Хитър 
Петър” в гр. Габрово. В ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” се 
събраха над 550 деца от цялата страна и 175 ученици от 
Габровска област. Изявата ежегодно събира ученици от 
3 до 8 клас включително. Те са представители на най–
елитните гимназии и училища в цялата страна.

Евгени Кайряков от ІV а клас отново завоюва призо–
вото І–во място.

Поздравяваме го с високия успех и му пожелаваме 
нови завоевания.

Ние учениците от клуб БЧК организираме акция „Деца даряват на деца”. 
Събираме пакетирани лакомства, които ще дарим на Дом за възрастни 
хора с умствена изостаналост „Свети Врач”.

На 10 декември 2011 в МОЛ–Галерия се 
проведе Коледен концерт под мото “Деца по–
магат на деца”. С него се сложи край на тазго–
дишната кампания “Жълти стотинки”, в която 
учениците от нашето училище участват за трета 
година. В концерта участие взеха първокласни–
ците Ивелина Лозанова и Мартин Коевски, ко–
ито казаха стихотворения, Мария Минчева изпя 
песничката “Котешки роднина” и танцува акро–
батичен рокендрол, а вокалната група “Пеещи 
звънчета” с ръководител Тодорка Тахчиева се 
представи със “Зимна песничка “ и “Песен за 
снежинката”. 

Събраните средства от акцията ще бъдат из–
ползвани за закупуване на апаратура за Детско 
отделение в МБАЛ “Свети Георги” Пловдив.

Мария Минчева – 2 г Мария Минчева – 2 г

вокалната група “Пеещи звънчета”

Мартин Коевски 
и Ивелина Лозанова – 1 б
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Творчество на пети клас от часа по информационни технологии

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
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Вълшебното камъче
Аз искам да имам беличко, чистичко и гладко камъче, но да е вълшебно, за да мога като 

истински вълшебник болни деца да церя, умрели да съживявам, бедните хора без пукната пара 
да храня и като птица в небесата да летя. Да мога аз проблеми сложни лесно да решавам и на 
всички хора да помагам.

Тези мои мечти щяха да се сбъднат по–скоро отколкото очаквах. И така, един ден вървях по 
улицата и неволно се спънах. Когато станах и се поотупах видях, че съм се спънал в бяло, чисто 
и гладко камъче. Взех го със себе си, но кой да предположи, че то е наистина вълшебно. Върнах 
се вкъщи и легнах да спя, но преди това сложих камъчето под възглавницата. Мама се зачуди 
какво съм скрил, но не ме попита.

А аз докато си спя, изведнъж летя в небето. Мислех си, че това е сън, но не беше. Ах, малко 
добрини сторих онази нощ: нахраних бедните, болни излекувах и на много хора помогнах. Аз 
още пазя камъчето и всяка нощ летя и помагам на хората.

                                                                васко Мумджиев - 4 а клас

Дребно, но вълшебно

Аз камъче намерих си най–дребно, 
наумих си, че е вълшебно!
Мама посъветва ме – Пусни го!
Аз и казвам вълшебно е – остави го!
В шкафа си го мушнах скришом,
вратата затворих и ето какво сторих!
Камъкът изрисувах, стихчето римувах! 

     
Алис Ханри Терлемезян - 4 а клас

История за вълшебното 
камъче

Разхождах се със дядо във гората. 
На дърво клонак удари ми главата.
Аз се наведох и видях нещо малко – 
камъче мръсно и жалко.

Но не знам защо посегнах аз надолу
към камъчето голо.
Вечер във леглото се завих
и под възглавницата камъчето скрих.

Мама ме събуди рано, рано!
– Хайде, ставай, поспалано!
Но къде е камъчето малко, 
мръсно, кално, жалко?

Не го намерих, но научих,
че било е то вълшебно,
макар тъй дребно,
кръгло, непотребно.    

Бояна Рашкова - 4 а клас

Мишле

Едно малко мишле   
живееше до нас в поле.

За мишлето стана ми жал,
бързо му оплетох шал.

Навярно то с този жест
поиска да ми пише шест.

Настана ветровита есен,
мишлето ми запя една песен.

Тръгнахме по пътя тесен
да търсим шала му полезен.

Не щеш ли нещо блесна в тъмнината
и тогава в късен час
натъкнахме се на компас.

Той шала ни показа
по филийка ни намаза.

После вкъщи ни заведе
и ни каза:”Запомнете:
друг път не се губете
или мене потърсете!”

Аз към вкъщи ще ви карам,
приказки ще ви разправям!   

 
Алис Ханри Терлемезян - 4 а клас
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Приятелство и любов
/Размисли върху „Малкия принц“ на Екзюпери/

Урокът на лисицата как се опитомява, фактически е 
урок по приятелство. Най–важно е търпението според нея. 
Необходимо е време да си намериш истински приятели. 
Смисълът на заръката на лисицата е Малкият принц посте–
пенно да скъсява разстоянието помежду им. Така посте–
пенно ще се сближиш с другия, ще спечелиш доверието 
му, ще го опознаеш. И когато си искрен, ще спечелиш при–
ятел. Това е настройка на сърцето – да имаш потребност 
от приятели. С поетични сравнения („като…слънце”, „като 
музика”) лисицата описва вълнението и чувствата, които 
носи приятелството.

Но обичта и приятелството понякога носят мъка. При–
чината е, че не можеш да си вечно с тези, които обичаш. 
Неминуемо идва раздяла. Тя е свързана със скръб и сълзи. 
Но това не обезценява приятелството и обичта. Не ги прави 
по – малко желани от човека. „Загубеното време”, времето, което си отделил за грижи към тези, 
които обичаш, те е привързало още повече към тях и ги е направило още по – ценни за теб.

Тайната на живота е: 
„Най–хубавото се вижда само със сърцето. Най–същественото е невидимо за очите”. Това 

са невидимите, духовните връзки между хората, изградени от обичта и приятелството. Но те 
са  и отговорност – да ги пазиш, да не нараняваш хората, които обичаш.

Такива са хуманните послания на историята за Малкия принц, който, пътувайки, опознава 
не само другите, но и собствените си  чувства.                                                                                

         Петя Кръчмарова - 6 а клас

Любовта
„Любовта е странно чувство. Появява се уж случайно и невинно, а ето какви поразии прави 

със сърцата на хората. Нека пазим тази любов в душите си, защото тя ни учи на много неща.“ 
Това е написано на един стар избелял плакат, който се намира в стаята на моите родители. 
Баща ми го е подарил на майка ми в началото на тяхната връзка. Както вече споменах, пла–
катът и надписът са избелели, но чувствата, свързали преди много години моите родители, са 
все така силни.

Любов – една проста дума, а колко много крие в себе си. Любовта е навсякъде  около нас, 
любовта е това, заради което всички живеем. Тя има много разновидности. Има любов между 
мъж и жена, има любов между  дете и родител, има любов към приятелите, има любов към 
Бог, към родината и даже към красиво цвете.

Любовта ни дава крила и ни променя. Много от войните са се водили в името на любовта. 
Троянската война например е заради хубавата Елена, кръстоносните походи  и много други 
войни са в името на Бог. Иска се много смелост да отвориш сърцето си за любовта и да се 
бориш за нея, защото любовта не винаги е взаимна. Понякога тя оставя след себе си дълбоки 
рани, които не заздравяват докато сме живи. Но това не означава, че трябва да престанем да я 
търсим, защото тя е зад всеки ъгъл и на всяка крачка – никога не се знае откъде ще изскочи.

Любовта е смисълът на живота на всеки един от нас. Нека отворим сърцата и душите  си, 
защото тя ни прави по–добри. 

Накрая ще завърша с една мисъл на Шекспир, която ми направи силно впечатление: „Лю–
бовта не гледа с очите, а с душата“.

         Надежда Кавръкова - 6 г клас
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Дрехите не правят човека

Облеклото е важна част от външния вид на човека. То ни помага да изразим себе си, да по–
кажем нашия стил според собствените си представи.

Различните хора се обличат по различен начин. Някои носят модерни и предизвикателни 
дрехи, други предпочитат удобни и практични дрехи.

Първоначално ние приемаме хората по вида им. Дрехите са важни, защото в различни ситуа–
ции изразяват различни неща. Например, когато сме на училище ние се обличаме в по–ежеднев–
но облекло, но на празници или рождени дни избираме по–красиви дрехи. Дрехите ни помагат 
да създадем добро първо впечатление, но е важно и да сме добре възпитани, за да се харесаме 
на хората. Характерът е това, което прави хората успешни в училище и на работа, а облеклото 
е само част от успеха. Затова е необходимо освен подходящи дрехи, ние да имаме и добри ка–
чества, които да говорят за нас.

Не е нужно да сме облечени в много скъпи дрехи, важно е да ги съчетаваме добре и под–
ходящо за всеки повод. Ние може да направим най–добрия избор, за да бъдем в хармония със 
себе си и света около нас. 

         Таня Димчева - 6 в клас

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА
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Миглена Влахова – учител по английски език
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Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

ШАХМАТ

ЦАР

Той е безценен, защото ако бъде матиран, 
партията завършва. Царят се движи напред, на–
зад, встрани и по диагонал, но само с едно 
поле. Т.е. царят в центъра контролира осем по–
лета, а в ъглите – само 3.

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

МЕМОРАНДУМ НА ЕДНО ДЕТЕ

Мили Мамо и Татко, 
Не ме разглезвайте! Зная много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само 

ви изпитвам… 
Не се страхувайте да сте строги с мен! Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да раз–

бера къде ми е мястото… 
Не ме насилвайте! Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по–лесно, ако 

ме убеждавате… 
Не бъдете непоследователни! Това ме обърква и ме кара да се измъквам по какъвто на–

чин мога… 
Не ми обещавайте! Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще 

ме накара да не ви вярвам… 
Не се разстройвайте много, когато ви кажа “Мразя ви”! Аз не искам да кажа това, а 

само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми сторили…
Не вършете вместо мен нещата, които мога да си свърша сам! Това ще ме накара да се 

чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам…
Не ме критикувайте пред други хора! Аз ще възприема по–добре, ако разговаряте с мен 

спокойно и насаме…
Не ме предпазвайте от последиците! Аз имам нужда от опит…
Не се опитвайте да обсъждате моето поведение в разгара на кавгата! По някакви причини 

слухът ми в този момент е нарушен, а способността ми за контактуване – още повече. Правилно 
е нещата да са такива, каквито се изискват, но по–добре да поговорим за това по–късно…

Не избягвайте отговорите на честите ми въпроси! Ако го правите, скоро ще разберете, 
че съм спрял да ви питам и търся информация някъде другаде…

Никога не се представяйте за идеални и безгрешни! 
Ще ми бъде трудно да ви следвам…
Не се притеснявайте, че прекарваме малко време заедно! 
По–важно е как го прекарваме…
Не позволявайте страховете ми да предизвикат безпокойството ви! Иначе ще се стра–

хувам повече. Вдъхнете ми смелост…
Не поставяйте твърде много на изпитание честността ми! Лесно мога да се изплаша и 

да ви излъжа…
Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове! Аз трябва да се науча да правя 

грешки, без да чувствам, че не съм добър…
Отнасяйте се с мен, както се отнасяте към приятелите си! Така и аз ще бъда също ваш 

приятел…
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Здравка Петрова – педагогически съветник по материали от интернет

РОДОЛЮБИЕ

НЕПОВТОРИМИ КъТЧЕТА ОТ БъЛгАРСКАТА ПРИРОДА

ПЕЕщИТЕ сКАлИ

Запомнете, че е по–лесно да се науча от модел, а не от критик! Не забравяйте, че не мога 
да се справя без вашето разбиране и насърчение. Макар и често заслужени, понякога забра–
вяте похвалите и одобрението. Изглежда, само гълчането не го забравяте…

И само още нещо:
Аз ви обичам много!
Моля ви, обичайте ме и вие!                  

Според вярванията на старите хора 
скалите пеят, стенат и плачат, защото 
в тях са затворени душите на отдавна 
преселили се в отвъдното хора.

Подобна скала, за която се смята, 
че е вечен дом на стотици мъртъвци 
и техните души, има край бреговете 
на река Ориноко в САЩ. Векове на–
ред местните жители се боят да при–
ближат планинския масив, защото от 
дълбините му се чуват плашещи вопли 
и крясъци. В пустинята Мохаве в щата 
Калифорния също има подобни скали. 
Сред множеството разпръснати скал–
ни късове се отличава един, който на–
подобява обърната пирамида. Именно 
той поставя традицията скалите да се 
наричат пеещи, защото такова е и не–
говото име Учеакуочуке или Пеещият 
камък.

Каква точно е загадката, скрита в 
гласовете на пеещите скали, никой до–
сега не е успял да узнае.  

У нас съществува резерват със 
същото наименование – „Пеещите 
скали”.

Дали там се крие същото мистери–
озно послание?

Пеещите скали е един от деветте ре–
зервата, разположени на територията на 
Национален парк Централен Балкан. Ре–
зерватът е създаден на 11 юли 1979 г. с 
цел опазването на разнообразните скални 
образувания и на вековните букови гори, 
които се намират на територията му.

Резерватът обхваща най–високата част 
на Балкана, разположен по горните тече–
ния на реките Цървулщица и Багарещица, 
които се спускат по северните склонове на 
Стара планина между върховете Куртба–
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Зорка Христова – начален учител,
по материали от интернет

шица (1650 м), през най–високия Росоватец 
(1970 м), до Устриката (1840 м). Народът 
е нарекъл така скалите, защото при опре–
делени условия (посока и сила на вятъра) 
издават мелодични звуци. Общата площ на 
резервата е 1460 ха. Лечебните растения са 
над 100 вида.

Резерватът ревниво пази гори, изпъстре–
ни с ели, явор, ясен и габър. Растително–
то богатство се допълва от червени и черни 
боровинки, сибирска хвойна, лавровишня, 
родопски силивряк, дебелец, синя и жълта 
петниста тинтява. Тук могат да се срещнат 
диви кози, мечки, елени и сърни, златки, 
диви котки и невестулки.  Когато в късна 
есен, на път към хижа Мазалат, преминавате 
през приказната букова гора и чуете страхо–
вит рев, не се плашете – благородните елени 
надават своя брачен зов.

А ако във ветровит ден прекосявате пе–
ещите скали, ослушайте се – те наистина 
пеят…

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТъР
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Ина Банджакова – библиотекар

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАзНИЦИ

ПРАЗНИЦИ

14 декември
Ден на ветеринарномедицинските спе-

циалисти. Отбелязва се от 1993 г. в деня на 
приемането през 1897 г. на Закон за санитар–
новетеринарната полиция, с което се поставя 
началото на Ветеринарномедицинската служба 
в България.

18 декември
Международен ден на мигранта. Отбеляз–

ва  се по инициатива на ООН по повод приема–
нето през 1990 г. на Международната конвенция 
за защита на правата на работниците – мигран–
ти и на членовете на техните семейства.

ПАМЕТНИ ДАТИ

12 декември 
145 г. от рождението на Андрей ляпчев – 

български политик (1866 – 1933). 

12  декември 
190 г. от рождението на Гюстав Флобер – 

френски писател, белетрист (1821 – 1880).  

15 декември 
115 г. от рождението на проф. Христо ва-

карелски – български етнограф и фолклорист 
(1896 – 1979). 

18 декември 
110 г. от рождението на Димитър Ненов – 

български композитор, пианист, музикален пе–
дагог (1901 – 1952). 

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” – ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА
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6 в клас – класен ръководител Д. Генчева
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