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ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА
НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Ученици от 9 б
клас, с класен ръководител г- жа Лина
Милчева положиха
венци и цветя пред
паметника на Апостола на свободата
Васил Левски. Общоградският ритуал
се състоя на 19 февруари пред паметника на Дякона на
площад
"Освобождение".
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видите:
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са родени да бъдат
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Съветът на хуманитаристите завладява
нашето училище
Съвет на хуманитаристите е новата
общност в училище.
Организацията си поставя пет основни
цели:
1. Съветът на хуманитаристите е създаден
с цел да поддържа хуманитарния дух, да
разнообрази училищната среда и да направи хуманитарното ни училище център
за събития, където всеки хуманитарист да
открие своето призвание.
2. Съветът на хуманитаристите има за цел
да следва европейските традиции в извънкласните дейности, подготвяйки всички
хуманитаристи за европейските хоризонти.
3. Съветът на хуманитаристите има цел да
открива в хуманитаристите европейския

дух и креативността.
4. Съветът на хуманитаристите има за
цел да награждава и насърчава найизявените хуманитаристи, но и да стимулира всички останали към прогресно
развитие.
5. Съветът на хуманитаристите има за
цел да постави основите на нова хуманитарна общност, която ще устои на времето, ще развива и подпомага дейността на училището, но
и на всеки хуманитарист.

Нашите ученици са родени да бъдат
победители
ХРИСТИНА ХАДЖИИВАНОВА - III б
КЛАСПОБЕДИТЕЛ В СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА
НАЙ-МНОГО ПРОЧЕТЕНИ КНИГИ ЗА
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 г. НА ПРОЕКТА
"ДАРЯВАЙ, ДОКАТО ЧЕТЕШ"
Горди сме, че Христина Хаджииванова от 3 б клас с
кл. ръководител г-жа Хриска Николова, е победителят в надпреварата за най-много прочетени книги за
месец януари 2018. Тя е прочела 14 книги и е натрупала 140 кредита, които ще бъдат дарени за осъществяването на благородните каузи на проекта.
Организаторите на инициативата „Дарявай, докато
четеш“ напомнят, че следващото състезание с парични награди е Великденското, което вече стартира от
15.01.2018г. и ще продължи до 10.04.2018г.
Ако още не сте се регистрирали, можете да го направите сега на страницата на проекта: www.chetidari.bg
Годишният маратон по четене е също с парични награди и той ще завърши на 01.06.2018г.

Борис Стоянов от VII „г“ клас и Десислава Димитрова от VII”в“ клас са победители от фотоконкурс 1 и 2 на в-к
„Хуманитарен шум“!

Борко е ученик от VII „г“ клас и е
победител във фотоконкурс
№ 1 на тема „Зимно вдъхновение“!
Той сподели с нас, че обича
моментите, в които се събират с
цялото семейство, покрай камината!

Снимка: Борислав Стоянов

Деси е ученичка от VII „в“ клас и е
победител във фотоконкурс № 3 на тема:
„Любовта се крие в малките неща“!
В писмо до нас, Деси сподели:
Моето хоби е фотографията.
Използвам всеки удобен момент да заснема кадри, които
споделям в моята фейсбук страница.
Любовта за мен е много важна. Тя е навсякъде около нас. Носим я в себе си, споделяме я с близките и с любимите ни хора.
За мен е много важно да я влагам във всички неща, които
правя.
Снимка: Десислава Димитрова
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Легендата за мартеницата
Когато прабългарите
достигнали Дунавската
равнина, те били омагьосани от мястото и
решили да се установят
тук. Ханът поискал да
извърши жертвоприношение на бог Тангра.
Жертвената клада по
традиция трябвало да
се запали със стръкче
изсъхнал копър, но
българите не намерили
такъв наоколо. Докато
се чудел какво да стори, на рамото на хан
Аспарух кацнал сокол.
На крачето му висяло
снопче копър, завързано с бял конец, половината обагрен в червено.
То било пратено от
сестрата на хан Аспа-

рух, Хуба, останала в
палатите на баща им
Кубрат. Хуба сънувала сън, от който разбрала за затруднението
на брат си. По сокола
си тя му изпратила
китка копър, завързан
с бял вълнен конец.
По време на дългия
полет обаче, крилото
на сокола се протрило
и кръв обагрила белия
конец. Така хан Аспарух получил китката,
завързана с бялочервен конец. Запалил
той огъня според традицията, а с конеца се
закичил за здраве. Оттогава на 1 март българите окичват близките си с усукан бяло-

червен конец.
Честита Баба Марта на
всички! Закичете себе
си и приятелите си с
мартеници - да прогоним лошото и само
добри неща да ни се
случват.
Да си пожелаем здраве,
дълголетие и късмет.

Запознай се с малките
През месец февруари всички мислят за любов! Задаваме си хиляди въпроси,
свързани с любовта! Купуваме милиони червени
сърца! Непрестанно слушаме песни с любовна
тематика! През втория
месец от годината фразата:
„Любовта е във въздуха“
важи с пълна сила! Казваме си „Обичам те!“, пода-

ряваме целувки и прегръдки, но не се замисляме
какво мислят най-малките
за великото чувство наречено ЛЮБОВ! Ние, екипът
на в-к „Хуманитарен шум“,
попитахме хубавите първокласници от нашето училище: Какво е любов? Разбира се, получихме много
отговори: „Любовта е двама души да се обичат.“,

„Любовта е, когато мама
целуне татко вечер, след
като се прибере от работа.“,
„Любовта е целувка.“,
„Любовта е да бъдеш щастлив.“, „Любовта е всичко.“,
„Мама ми каза, че любовта
е най-хубавото нещо“,
„Любовта е да получа голям подарък.“…От разговорите с чаровните малчугани
се заредихме с много поло-

жителна енергия и найважното—научихме, че
няма възраст да обичаме и
да бъдем обичани!

Какво - къде - кога
Баба Марта е хуманитаристка! По този повод тя ни
подари над 600 мартеници, които членовете от Съвет на
хуманитаристите ще раздадат на 1-ви март. Каузата на
младежите е да зарадват всеки хуманитарист и
учителите, които някога са преподавали на самата
Баба Марта.
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Станете популярни по лесен и забавен начин
Вдъхновява ли ви пролетта? Изпитвали ли сте желание да споделите своите кадри с другите?
Екипът на вестник „Хуманитарен шум“ обявява фотоконкурс № 3 на тема „Пролетта е причина
да бъдем щастливи!“. Можете да се включите като ни изпратите вашата снимка на имейл humanitarenshum@abv.bg Няма възрастово ограничение за участие. Единственото условие е да
посочите име и клас на автора, на когото е заснетия кадър. Очаквайте резултатите от нашия конкурс в следващия брой на вестника! Не забравяйте-усмихвайте се, подарявайте щастие и ни изпращайте вашите кадри! Очакваме ги с нетърпение!

Редакционно каре
Главен редактор: Юриета Иванова
PR: Румяна Радева
Миниджър: М ихаел а Георгиев а
Графичен дизайнер: Ив ета Ив анов а
Репортери: Бурчин Енв еров а, Вайде А л иев а, Габриел а Кол ева, Георги Гюров, Гизем Якубова, Димана Герчева, Есра Исмаилова, Мариела Попова, Мелиса Сали, Сение Ахмед, Севил Мехмедова, Ямур Халим
Всичко се сътвори с мощната подкрепа и под зоркия поглед на
г-жа Светлана Крумова!

Отново силно представяне на фехтовачите ни
Бурчин Енверова

Рапиристите ни от СК по
фехтовка „Шумен“, обраха медалите от купа
„Пловдив“ - втори кръг за
Купа България за кадети
(до 17 год.) и младежи (до
23 год.). Състезанието се
проведе в два дни. Сара
Младенова - VII г клас за
пореден път се окачи със
злато, този път при погорната възраст-кадетите
(до 17год.). Габриела Колева - IX в клас отново
доказа, че е най-добрата
при девойките (до 23
год.), спечелвайки първо
място. При младежите (до
23 год.), Любослав Младенов - IX а клас, заслужено грабна бронзов медал.

Състезателите ни се представиха блестящо и на международния туднир по рапира в Мюлхайм ан дер Рур,
Германия. Турнирът се проведе на 17-ти и 18-ти февруари в три категории - до 11
години, до 14 години и кадети. Геогри Младенов - IV
г клас, след изключително
добра игра спечели второ
място при момчетата до 11
години, а сестра му - Сара
Младенова се класира трета
при момичетата до 14 години. През месец май на световното първенство за младежи и девойки във Верона
(Италия) ще участва Габриела Колева, която е водач в
ранглистата за девойки в
България!

