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ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ

е средновековен български писател и преводач, един от най‐важните представители на

Преславската книжовна школа от края от IX и началото на X век.

Неговите най‐известни произведения са "Шестоднев" и "Небеса".

Това не е празник, посветен на боеприпасите. Думата "патрон" идва от латински и означава

"покровител". Много хора си мислят, че Ботев и Левски са футболни отбори,

Славейков е площад, а Моцарт е кутия шоколадови бонбони.

За да не бъде Йоан Екзарх Български само

име на сграда, трябва да

знаем, че

СОУ "ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ"

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

ХеГемония на "УСПЕХ"-А
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МЯСТО, КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОТИДЕШ, А НЕ ДОСАДНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

СОУ "Йоан Екзарх Български" е училище, утвърдило се като учебно заведение, което дава много добра

подготовка на учениците и възможност да постигат пълноценна реализация, в което се формират личности,

притежаващи високо ниво на знания и умения, с отговорна гражданска позиция. Училище, което ангажира,

подпомага и стимулира учениците. Училище, в което се прилагат модерни стратегии, технологии и интерактивни

методи на учебно-възпитателна работа. Училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения

на педагозите.

Новите реалности и тенденциите на развитие на съвременното общество предполагат не само доброто

владеене на чужди езици, но и наличието на широка хуманитарна култура и висока образованост, на космополитно

мислене и ориентация към европейската ценностна система. Обучението е насочено към овладяване на знания и

компетентности, съобразено със съвременните образователни тенденции и технологии в профилите Хуманитарен с

интензивно изучаване на чужд език и Хуманитарен – специалност журналистика, с профилиращи предмети

български език и литература, история и цивилизация, философия и информационни технологии. Засиленото

изучаване на тези предмети и специализираните дисциплини като репортерство, публицистика и реторика дават

специфичния облик на училището.

Мяра за всяко училище е реализацията на учениците. Задълбочената подготовка по профилираните

предмети е предпоставка за високите резултати на зрелостните изпити /поредни години Хуманитарното училище е

на призовото трето място по резултати в област Шумен/ и вход към висшето образование, а след блестящо

представяне на национални олимпиади по философия и литература наши ученици се приемат без конкурсен изпит

за студенти във ВУЗ-ове в страната и в чужбина.

Авторитетът на училището се поддържа и от нивото на участниците ни в научни конференции, състезания,

конкурси. Ежегодно е представянето на ученици в националните конференции на Националната Априловска

гимназия и Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства ”К. Преславски” гр. Варна.

Успешно е участието в реализирането на множество национални и международни проекти, ориентирани

пряко към потребностите на ученици и учители.

Хуманитарното училище е общност от съмишленици: ученици, учители, родители и представители на

обществото, споделящи общи ценности и осъществяващи принципите и целите на съвременното българско

образование. Повечето от нещата, за които днес все още се говори в бъдеще време, в Хуманитарното училище са

част от учебния ден.



ХЕГЕМОНИЯ НА "УСПЕХ"‐А

За втора учебна година в СОУ “Йоан Екзарх
Български” продължава работата по проект УСПЕХ, част
от програмата „Да направим училището привлекателно за
младите хора“. Проектът се осъществява с подкрепата на
оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и
е съфинансиран от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.

В училището по проект УСПЕХ са сформирани 45
групи за извънкласна дейност. Те обхващат 479 ученици
от 1 . до 11 . клас. Създадените клубове, ателиета, секции
са съобразени с интересите на учениците. В тях те
развиват и заявяват своите способности и компетентности
в различни области на науката, изкуствата и спорта в
неформална среда. Чрез този проект се залага
провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност
и формиране на многообразни умения на учениците.

В рамките на проекта работят следните групи за
извънкласни дейности:
Аз и театърът - Весела Арнаудова - Ценкова
Арт-ателие - Галя Пенева
Артстудио - Антония Добрева
Градинарско студио - Людмила Енчева
Да успяваме заедно - Антония Добрева и Хриска

Николова

Европа без граници - Свилена Балабанова - Стоянова
Език и текст - Росица Стоева
Забележителностите на България в снимки -
Виолета Велчева

Здраве и спорт - Мария Аврамова
Здрави и силни - Розалина Симеонова
Културни традиции в англоговорящия свят - Лина

Янбастиева - Петрова

Магията на театъра - Весела Арнаудова - Ценкова
Малкият художник - Виолина Иванова
Млад приложник - Незабравка Василева
Млад театрал - Весела Арнаудова - Ценкова
Моето зелено училище - Мариана Стефанова
Мултимедия - Севим Ахмедова, Виолета Велчева и

Даниела Лазарова

Палавите ноти -Женя Теллалова
Приказен свят - Розалина Симеонова и Хриска

Николова

Реално айкидо - Валери Василев
Рекламирай родния си край с компютър - Даниела
Лазарова

Рекламни стратегии - Лина Янбастиева - Петрова
Съхраняване на факти и събития - Димитринка

Рачева

Спорт и здраве - Ивалин Иванов
Театрално студио - Нели Марчева, Петя Атанасова и
Севдалина Петкова

Трудният диалог в училище. Как да се държим в
обществото - Красимира Стефанова
Фолклор и традиции - Кинка Харизанова
Шуменското плато - минало и съвременност -
Петър Петров

Шумен на културната карта на България -
Добромира Петрова

Fun with English - Петя Атанасова
Trotamundos - Кристина Христова
White doves - Галина Стоева

Нашите изяви по УСПЕХ

На 1 6.02.201 3 г. се проведе междинната
представителна изява на Арт-ателие, в което участват
ученици от 5. а клас. Те получиха възможност да
представят своето творчество благодарение на участието
си в проект УСПЕХ. На гостите на мероприятието –
учители, родители и ученици – младите творци
представиха
различни
техники и
тънкости при
плетенето с
вестници и
изработването
на модулни

оригами. Децата
поставиха акцент
върху опазването
на околната
среда и
рециклирането
на хартия,

напомняйки, че изкуство може да се прави и от
непотребни на пръв поглед материали. На изложбата,
аранжирана във фоайето на СОУ „Йоан Екзарх
Български“, всички присъстващи имаха възможност да се
насладят на изработените с много вдъхновение и
въображение произведения на изкуството, дело на
младите таланти.

Възпитаването
на готовност за
междукултурно
общуване чрез

опознаване на
културните традиции
на народите е целта
на клуб „Културни
традиции в
англоговорящия
свят“.

Екипът от ръководители на извънкласните
дейности е мотивиран да направи живота в училище по-
привлекателен, а свободното време на учениците да бъде
осмислено с пълноценни занимания по интереси.

Отново при нас ще бъде ИНТЕРЕСНО, ЗАБАВНО, ПОЛЕЗНО!

Арт-ателие
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Какво може...
Какво може да те накара да отидеш на училище, когато имаш извинителна

бележка?
Какво може да те накара да отидеш до училище пеш, от другия край на

града, в условия на снежна буря, парализирала целия град?
Какво може да те накара да оставиш гаджето си да те чака половин час, и

то на връх Свети Валентин /с риск да те зареже/?
Какво може да те накара да дойдеш на училище 2 часа по-рано, когато

имаш контролно по биология и химия в
един ден и не си дочел последните
страници на „Ад”?

Какво може да те накара да дойдеш в
училище в СЪБОТА?

Отговорът на всички тези въпроси е
един. Той е:

Уайт Давс!

Групата е създадена през 2008 г. В нея
участват деца от трети клас на СОУ „Йоан
Екзарх Български“. Тя има изяви на
училищни тържества и градски празници.

Това са нейните постижения:
II място на конкурса „Златно петле“ през 2009 г.
ІІІ място в същия конкурс през 2011 г.
ІІІ място в „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ през 2012 г.
Участниците във вокалната група печелят и отличия за индивидуални

изпълнения в "Децата на България пеят, танцуват, рисуват" - І награда през 2011
и ІІ награда през 2012 г. за Преслава Теллалова и ІІІ награда за Елена
Добрева през 2011 г.

На училище с
ПаЛаВиТе НоТи

Наши ученици спечелиха награди от XVII издание на Регионалния конкурс
"Пижо и Пенда"

На 1 март се проведе XVII издание на Регионалния
конкурс "Пижо и Пенда", в който взеха участие много

деца от град Шумен и областта. В
раздела Традиционна мартеница
награда взе Пламена Каприел Такворян
от 5. клас, а в раздел Гривна и колие
Екатерина Младенова от 7. клас грабна първата награда. Двете деца
впечатлиха журито със свежите си идеи и изкусно изработените си
мартеници.

ДРУГИ УСПЕХИ

WHITE DOVES
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Какво означава да си гражданин на Европейския съюз?
Eсе

На 1 януари 2007 г. България официално стана член на Европейския съюз.
А колко от нас са се замисляли какво означава да си гражданин на този съюз? Как
го възприемаме и какво всъщнст очакваме?

Гражданството на Европейския съюз е правен статус на гражданите на
страните членки. То не премахва националното гражданство на отделните
държави, а го допълва със съвкупност от допълнителни права. Това е официалният
отговор на поставения въпрос – какво означава да си гражданин на Европейския
съюз? Според мен обаче не е само това и всичко не свършва до там.

Ако трябва да бъда честна, моето мнение е твърде крайно по този
въпрос. Аз не смятам, че това членство променя нещо в положителна насока.
Опитваме се да гоним някакъв изкривен от нашите управници европейски
стандарт на живот на основата на една изключително бедна и слаба икономика.
Не е нормално за мен гражданите в страната ни да са с най‐ниските доходи в
целия Европейски съюз, а цените на стоките в магазините да са по европейски
стандарти.

Аз не мисля, че ние сме едни достойни граждани на ЕС, но и не мисля, че
някой друг ни е виновен или че някой ни е длъжен. Напротив – ние сме тези,
които ковем съдбата си, но може би българският гражданин се чувства ощетен?
Чака някакво чудо или си мислехме, че влизайки в Европейския съюз, проблемите
ни мигновено ще се решат? Според мен, докато не си избием този байганьовски
манталитет, описан от Алеко Константинов, от главите, прогес няма и да има.

По речниковото си значение „гражданин” означава политико‐правна връзка
на един човек (физическо лице) с носителя на публична власт – държавата. Но за
мен тази дума има друг статут. Да си гражданин, означава да носиш
отговорност за думите и действията си, да умееш да си част от цялото
общество, но и да не губиш личността си, да действаш, но и да знаеш мярата.
Това е статут на човек!

От друга страна погледнато, не може да се отрече, че членството ни си
има и някои положителни страни. Този съюз ни дава правото свободно да се
придвижваме, пребиваваме и търгуваме със страните членки. Гарантира по‐високо
качество на продукцията и защита на потребителите. Но пък за сметка на това
ние ще си останем страната с най‐ниско платена трудоспособна ръка, но това
може ли да се приеме и като някаква стратегия от страна на управляващите?
Ако се замислим, това е доста привлекателно за чуждестранните инвеститори.
Така те биха „налели” свежи пари в държавната хазна. Но е жалко, че едното се
прави за сметка на другото – обезценява се човешкият труд.

Всеки от нас понякога се пита – защо в България нещата не се случват
така, както в другите страни от Европейския съюз? Тук отговорът е ясен – защото никой не учи децата
какво означава да си гражданин. Именно тези граждани формират гражданското общество. Докато те
представляват малцинство в една държава, няма как тази държава да претендира, че има гражданско
общество. Ето как това показва, че ние, българите, все едно не желаем да погледнем напред в бъдещето, да си
изградим ясни представи и ценности, на нас като че ли мечтите ни са прекалено опростени и опират до това
да имаме дом и хляб за децата. Даваме си вид, че ни е добре в ЕС, но само на думи. Граждани сме по
документи, а кога ще станем и по съзнание и дела? Всеки един от нас трябва да се замисли какъв е смисълът и
дали да си гражданин на ЕС, не означава да загърбиш собствените си примитивни убеждения и да станеш част
от цялото. А за мен това си остава една голяма отговорност и задължение, за което вероятно страната ни
не е готова напълно и има още много какво да учи и усъвършенства.

“ЕВРОПЕЙЦИ СМЕ НИЙ, АМА
ВСЕ НЕ СМЕ ДОТАМ!"

РАЗМИСЛИ И СМЯХ С АЛЕКО

КОНСТАНТИНОВ ПО ПОВОД

150 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

* Помогнаха на Бай Ганя да
смъкне от плещите си
агарянския ямурлук, наметна
си той една белгийска
мантия – и всички рекоха, че

Бай Ганьо е вече цял
европеец*.
* Какво ще й гледам на
Виената, град като град:
хора, къщи, салтанати. И
дето отидеш, все гут моргин,
все пари искат. Защо ще си
даваме паричките на
немците – и у нас има кой да
ги яде…*
* - … Ти знаеш ли, че аз цяла
Европа съм изходил? Не
съм като тебе дърво! Тзнаеш
ли, че туй Иречек – Миречек
ей тъй – зяпнали са ме
слушали, като им
заприказвам.
Мен англичани, мен
американци ихтибар са ми
правили в Дрезден … че ти
ли на ум ще ме учиш?*
* Идеали! Бошлаф! Личното
наше земно доволство – ето
идеала, който трябва да
преследваме. *
* И заслужава ли този подъл
народ да се трепем за него! *
* Прави си оглушки, па си
гледай кефа…*

ЕвроХеГемония
От Шумен до Брюксел

За да стигнеш до Брюксел, не е необходимо да си купиш
самолетен билет – достатъчно е да изразиш своята позиция по
така активно дискутирания проблем за България и Европейския
съюз. Така направи ученичката от 11. а клас Василена Василева,
която със своето есе „Какво означава да си гражданин на
Европейския съюз” завоюва в конкуренция със свои връстници
от цялата страна трета награда в Националния конкурс „Знания
за Европа” и ще бъде гост на Европейската комисия в Брюксел.
Чакаме с нетърпение да разкаже за своите преживявания в
белгийската столица.Василена
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Моето усещане за пролет
Есе

Всеки сезон си има своята красота. Зимата е бяла и чиста като детско
сърце. Лятото е горещо и синьо като детските очи. Есента е шарена, макар че е
сезонът на раздялата. А пролетта... тя е много неща в едно.

Пролетта е ново начало, нова надежда и нова сила. Когато се почувстваш
безсилен, унил и нямаш желание да продължиш напред, просто излез навън.
Излез, погледни синьото и осъзнай, че винаги можеш да започнеш отначало,

винаги можеш да се родиш отново през пролетта. Пролетта е възраждане. Независимо дали си бил предаден,
изгубил си скъп за теб човек, или си забравил кой си.

Пролетта е другото име на любовта. На онази чиста и нежна първа любов, която изпълва младите сърца.
Кара ни да мечтаем, да се надяваме никога да не свърши тази магия. Любовта е в песента на птиците, в пролетния
дъжд, в очите на хората – навсякъде.

Пролетта е време на младост и щастие. Тя ни кара да чувстваме, да усeщаме и най-незначителната
природна трансформация. Искам да тичам, да не спирам, да плача от радост и през сълзи да се смея. Искам да
застана срещу вятъра, небрежно облечена, боса, с пусната коса. Вятърът да
докосва бузите ми, а очите ми да блестят от щастие – като малко дете. Нищо, че
светът е пълен с болка и изпитания.

Пролетта е свобода. Свобода, която ни позволява да прегърнем вятъра,
а той да ни отведе в непознати кътчета. Свобода, която ни дава сила да мечтаем
за неща, за които преди дори сме нямали смелост да мислим. Свобода, която ни
кара да се чувстваме като птици. Свободата да усещаме.

Пролетта е здраве. Независимо какви здравословни проблеми имат,
през пролетта у хората се появява една непозната и неочаквана енергия, която
ги кара да се чувстват щастливи. Дава им сили да продължат да се борят и
виждайки раждащата се природа, да се възраждат с нея.

Пролетта е много неща в едно – ново начало, любов, младост, щастие,
свобода. Всеки човек е преживял една незабравима пролет, която му е дала надежда. А не е ли душата на всеки
човек една пролет?

Севим 10.в клас

ХеГемония на ПРОЛЕТТА

ПОКАНА ЗА ПРОЛЕТНА РАЗХОДКА

Елате на разходка в моя град и аз ще ви покажа Втората българска

столица - Преслав и нейните архитектурни забележителности - Златната

църква, старите порти, старата баня и още много интересни неща. Градът

предлага също така богати релаксиращи зони като: Големия преславски

парк, боровата гора, река Камчия и

язовир Тича.

Места за отсядане може да

намерите в ресторант „Омуртагов мост” и хижа „Тича”. Те предлагат

висококачествени обзаведени стаи. След като се настаните, може да

отидете на риболов. Градът предлага пълноводен язовир, пълен с риба.

Няма да останете разочаровани от посещението си в нашия град.

Наш гид е Антоан, 6.г клас

5



ХеГемония

„Хуманитарното училище – територия на
езиковата грамотност” – това беше темата на

съвместния урок на
учениците от 10. а и
6. г клас, който
отбеляза
символичното
приобщаване на
шестокласниците
към традициите на

Екзарх Академия. Демонстрирайки отлични знания за
езика като система, за нормите, които регламентират
неговата правилна и уместна употреба, учениците
показаха уменията си за работа в екип, за създаване на
една интелектуална съобщност, която да продължи
добрите традиции на хуманитаристиката в нашето

училище. Прилагането на съвременните технологии
(интерактивната дъска) в часа доказа, че овладяването на
българския език може да бъде не само трудно и скучно,
а със съвместните усилия на по-големите ученици и
техните по-малки приятели то може да се превърне в
забавление и удоволствие.

В присъствието на своите родители учениците
от шести клас получиха сертификати за кандидат-
академици II
степен, а
техните
наставници от
десети клас – за
обучители в
Екзарх
Академия.

Хуманитарното училище – територия на езиковата грамотност

ПРИЕМСТВЕНОСТ

ТРАД
ИЦИИ РИТУАЛИУЧИЛИЩЕ

МОИТЕ СТРАХОВЕ

На 15 септември 2008 г. в двора на училището се бяха

събрали много деца и родители. Мина тържествената част. Трябваше

всички първокласници да влязат в класните си стаи. Нашата

учителка ни поведе и каза да влезем в час. Тогава се разплаках.

Стиснах ръката на баба силно и не я пусках да си тръгне. Всички

деца влязоха, само ние стояхме с баба в коридора. Госпожата се видя

в чудо. По едно време излезе навън и ни покани да влезем двамата.

Четири часа баба ми прекара с мен на последния чин, защото аз не я

пусках да си ходи. Този страх продължи у мен до края на седмицата.

След това разбрах, че нито другарчетата ми, нито учителите са

страшни. Сърцето ми се отпусна и вече оставах спокоен в училище.

Но този спомен за първия ми учебен ден остана в мен и ще го нося

в себе си, докато съм жив.

Ростислав 5. г клас

ПРИЯ
ТЕЛСТ

ВО

ЗНАНИЯ

ДОВЕ
РИЕ

СЕБЕИЗЯВ
АТОЛЕРАНТНОСТ

НАДЕЖДА
ЛЮБОВ ВЪЗПИТАНИ

ЕКОМУНИКАЦИЯ

РАЗВИТИЕ

ЕМОЦИИ

Да тръгнеш на училище

е педизвикателство за

всеки от нас и като

всяка неизвестност,

предизвиква трепети на страх и

несигурност...

УЧИЛИЩЕТО НЕ Е СТРАХ, ТО Е:
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Mеждународният
ден на жената се
празнува всяка
година на 8-ми март
и е признание за
икономическите,
политическите и
обществените
постижения на
жените.
Идеята за създаване

на Международен ден на жената се
появява в началото на 20 век. Бурната
индустриализация принуждава жените
да изоставят традиционното си място на
домакини и да започнат де се трудят
наравно с мъжете.

Лошите условия на труд и
ниските надници стават прична за
организиране на протести.

Първата масова
демонстрация на работнички е на 8 март
1857 година в Ню Йорк. Жените
започват да се организират в
синдикати, с помощта на които
извоюват правото да гласуват, да
получават достойно възнаграждение за
труда си и юридическо признаване на
равенството между половете.

Този празник е и
продължение на "култа към прекрасната
дама", възникнал по време на

рицарската епоха в Западна Европа.
В България 8-ми март се отбелязва още от 1911 г. По-късно от ден на

жената се превръща в празник най-вече на майката. По традиция се подаряват
цветя на жените, а децата изработват картички и подаръци за своите майки.

Световният
ден на DJ-я
(World DJ Day)
е не толкова
празник,
колкото важно
благотворително събитие, което
се провежда всяка година от
2002 г. насам. Събитието се
спонсорира от Международната
клубна индустрия. Всяка година
по света се провежда седмицата
на благотворителните акции в
помощ на детските организации,
а кулминацията на
благотворителните акции е на 9
март - Световния ден на DJ-я.

Традиционно всички
печалби, спечелени от DJ-и,
клубове, радио станции, на този
ден се даряват на различни
международни детски фондове и
институции.

QR кодовете
постепенно
набират
популярност. За
мнозина от нас обаче все още са
непознати. Какво е QR код и
какви са ползите от него?

QR означава Quick
Response или „бърза
реакция/отговор”. В странното
изображение е кодирана
информация, която може да бъде
прочетена от всеки смартфон с
камерата и приложението му за
разчитане на QR кодове.

Основната цел е те да
бъдат нещо като виртуална
визитка, която да се
разпространи навсякъде с
продуктите на дадена компания.
Защо да се хаби ценно място от

рекламен билборд
например, когато
информацията за контакти
или условията на
промоцията могат да
бъдат прочетени само чрез
сканирането на QR кода?

QR код

Един от най-
необичайните
празници -
Световният ден на
числото Пи - е
отбелязан за
първи път през
1988 година в

научнопопулярния музей
Експлораториум в Сан Франциско.

Числото Пи е
математическа константа, която
изразява отношението на
дължината на окръжността към
дължината на диаметъра й. В
цифрово изразяване Пи започва
като 3.141592 ... и има безкрайно
математическо очакване.

Като погледнем как се
изписва числото Пи - 3,14,
веднага става ясно защо тази дата
е определена за негов световен
ден.

ХеГемония на международните дни през март

9 март - Международен ден на
DJ-я

8-ми март - Международен ден на
жената

14 март - Международен ден на
числото Пи

На тази дата светът отбелязва
Световния ден на потребителите, като за
основополагащо се приема изявлението
на президента на САЩ Джон Кенеди
пред Конгреса на 15 март 1961 година. За
пръв път денят е отбелязан на 15-ти март
1983 година, когато е и въведен в
международния календар на честванията
като Световен ден на потребителя. В
речта си американският президент
формулира четири основни права:

1. Право на осигуряване.
2. Право на информация.
3. Право на избор.
4. Право да бъдат изслушани.

По-късно към тях са добавени
още четири:

5. Право на защита.
6.Право на образование на

потребителите.
7. Право на удовлетворяване

на основните човешки
потребности.

8. Право на здравословна
околна среда.

Световният ден на писателя
е създаден по инициатива на
Международния ПЕН клуб
(International PEN Club) след 48-ия
конгрес на писателите, проведен от
12 до 18 януари през 1986 година.

PEN-клуб е основан в
Лондон през 1921 година. Името на
организацията е акроним, образуван
от първите букви на английските

думи Poets - поети,
Essayists - есеисти,
Novelists - романисти.
Интересното е, че

съкращението съвпада с
английската дума pen - писалка.

Идеята за създаване на
организацията е на британската
писателка Катрин Еми Доусън-Скот.
Първият председател на ПЕН клуба
е Джон Голсуърти. През 1923 г. се е
състоял първият международен ПЕН
клуб конгрес в Лондон, тогава пен-
центрове са били установени в 11
страни. Днес подобни центрове
работят в над 130 страни.

15 март - Международен ден на
потребителя

Като потребители е добре да
знаем какво
e...
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През 1992 година на

Международната конференция по

околната среда и развитието

(UNCED), проведена в Рио де

Жанейро, Бразилия, се приема

резолюция, според която 22 март е

обявен за Световен ден на водата.

Така от 1993 г. на много места по

света се организират разнообразни

събития, които целят да

информират обществото и да

привлекат вниманието на повече

хора към сериозните проблеми с

питейната вода в световен мащаб.

По информация на ООН‐

Вода (UNWater), днес на планетата

27% от градското население няма

достъп до водопроводна мрежа,

една четвърт от жителите на

градовете – 790 милиона души – са

лишени от възможността да

ползват канализационна система. И

още – от 250 до 500 милиона

кубически метра питейна вода

ежегодно се губят във ВиК

системите на градовете в

следствие на течове и аварии.

Темата тази година е

„Вода за градовете: отговор на

предизвикател

ствата в

градовете”.

Целта е да се

насочи

вниманието

на обществото върху действието

на градските водни системи и

нарастващата необходимост от

питейна вода. Фокусът е върху

предизвикателствата, които

поставят нарастването на

населението в градовете,

индустриализацията, изменението

на климата, военните конфликти и

природните бедствия.

Международната общност

се стреми и да

насърчава

правителства,

организации,

общини и частни

лица да се включат

активно в посрещането на

предизвикателствата в областта

на управлението на водите в

градовете.

Всеки шести човек в

развиващите се страни няма

постоянен достъп до чиста вода.

Мръсната вода убива едно дете на

всеки 8 секунди. Тя е причината за

80% от заболяванията в

развиващите се страни.

Същевременно 90% от

индустриалните води се изливат в

реките и моретата без

предварително пречистване.

Международната общност

и училището ви призовават да

пазите водата! Тя е

безценен ресурс, без който

животът е невъзможен!

На тази дата в много държави се чества
Световният ден на реките (Day of Action for Rivers),
който преди това е бил известен с името Световен
ден на борба срещу язовирни стени, за реки, вода и

живот (International Day of
Action Against Dams and for
Rivers, Water and Life). В

началото на това движение през 1998 г.
на този ден по цял свят са били проведени повече от
50 акции и протести в над 20 страни, включително
Индия, Тайланд, Австралия, Япония, САЩ.

Тази година Часът на Земята ще настъпи на 23 март, събота от 20.30 ч. до 21.30 ч.
В този час хора от целия свят символично изгасят осветлението в домовете си, а
важни обществени сгради притъмняват, като по този начин се отправя призив за по‐
устойчиво бъдеще. Този един час без ток, без телевизия, без Интернет трябва да ни
накара да се замислим, че ресурсите на планета не са безкрайни и ако не променим поне
малко своя начин на живот, ни очаква бъдеще "на тъмно".
Не можем да си позволим да разхищаваме повече ресурси и запалената свещ на
прозореца в Часа на Земята е светлина, която показва, че мислим за бъдещето. Всеки

може да даде своя принос за спасяването на планетата дори с малки жестове, като използва енергоспестяващи
крушки, засажда дърво, употребява торбички за многократна употреба от екоматериали, а не от найлон, дори
като не къса листи и не драска безцелно по тетрадките си.

В световен мащаб инициативата "Часът на Земята" започва през 2007 г. През изминалите години тя
набира все повече последователи, показващи своята ангажираност към екологичните проблеми, както и че
промяната зависи от малките стъпки, които всеки от нас прави ежедневно. Така през 2012 г. в кампанията са
участвали 7000 града в 152 страни по целия свят.

В България Часът на Земята се провежда от 2009 г., като всяка изминала година неговите
привърженици стават все повече. През 2012 г. в инициативата участие взеха 74 града. Тогава традиционно в
знак на съпричастност за час притъмняха фасадите на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,
Софийския университет, Президентството, Парламента, БНБ и много други.

ЕкоХеГемония

Часът на Земята ‐ 23 март

Международен ден на реките ‐ 14 март

22 март ‐ Световен ден на водата
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ХеГемония на спорта

Шампионска титла по карате за
Ивелина Петрова от 10. клас

Ивелина Петрова се завърна със
златен медал от Националното
първенство по карате Шинкиокушин за
юноши и девойки в дисциплината
кумите.

С какъв спорт се занимаваш и от колко
време?
Занимавам се с карате КИОКУШИН от 5
години.
Къде тренираш? Колко дни в седмицата?
Тренирам всеки делник в ПМГ „Нанчо Попович”.
Как минава една твоя тренировка?
Една моя тренировка минава изморително, особено
когато се готвим за състезание.
Какъв режим е нужно да спазваш, за да станеш
голям спортист? От какво се лишаваш в името на
спорта?
За да станеш голям спортист, е нужно да тренираш
постоянно, за да не губиш форма. Ако искаш да
постигнеш целите си, трябва да дадеш всичко от себе
си и да се лишиш от много неща, с които разполагат
връстниците ти.
В какви състезания си участвала?
Участвам в различни национални и международни
състезания. За втора година СК "КИОКУШИН" - Шумен е
включен в международния турнир „Romania
International Open”, в който участвам и аз.
Какви награди имаш?

Предната година се върнах със сребро от
там, тази година се надявам да е със
злато. Също участвах за трети път в
Националното първенство за юноши и
девойки старша възраст, което се
проведе на 24.02.2013 г. в гр. Севлиево.
Това състезание беше един вид
квалификация за националния отбор.
Там взех първо място и бях наградена с
приз за най-технична състезателка. Три
пъти съм републиканска шампионка през
2011 г., 2012 г. и 2013 г. Бях номинирана

за спортист за 2012 г. на гр. Шумен.
Как съчетаваш спорта с ученето?
Признавам си, доста е трудно да бъда едновременно
добра спортистка и отлична ученичка. Често ми се
случва да не мога да си науча уроците.
Защо избра СОУ „Йоан Екзарх Български”?
Избрах това училище, защото смятам, че тук мога да
получа добро образование.
Кой е любимият ти предмет?
Любимият ми предмет е етика и право.
Какви са плановете и очакванията ти за близкото
бъдеще?
Тази година очаквам да ме приемат в националния
отбор. Надявам се да участвам в Европейското
първенство – юноши и девойки, което ще се проведе на
01.06.2013 г. в Швейцария и на Международното
състезание, което ще се проведе през ноември в гр.
Бургас. На 30.03.2013 г. ще участвам в Националното
първенство в гр. Пловдив. Надявам се също да завърша
с отличен успех учебната година.

Награди от Ученическите игри

Отборът по волейбол юноши 11. – 12.
клас завоюва І-во място на Областния
етап от ученическите игри, който се игра на
15 март. Момчетата се класираха първи,
като надиграха отборите на Никола Козлево
и Велики Преслав с категоричните 2:0

гейма. Това им осигурява силен старт в следващия етап от игрите - зоналните
състезания през месец април. На Общинския кръг на игрите училищният
волейболен тим се класира също на І-во място.

В Общинския кръг на ученическите игри отборът по волейбол момчета
5.-7. клас след оспорван двубой с ПМГ "Нанчо Попович" се класира на ІІ-ро
място. В същата възрастова група отборът по волейбол момичета също завоюва
ІІ-ро място. Квалификациите за волейбол момчета се проведоха на 15 януари,
а за момичета - на 16 януари.

Шампипионът сподели:
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ХеГемония на забавлението

УУччииттееллии
ввъъддввоорряявваатт
рреедд ии ддииссццииппллииннаа вв ччаасс::

*Тихо!!! Искам да чуя
тишина!
*Или си без тетрадка,
или си редовно без
акъл!?
*Не можете да влезете
без тетрадки в час. Къде
ще седите?
*Изречението ти прозвуча
много канибалски!
*Ледниковият период
при вас настъпи през

лятото…
*Да се чува само

скърцане на химикали!

УУччееннииччеессккии ""ббииссееррии""::
""ллииттееррааттууррннии"":
Санчо Панса е добре,
когато е пипнал и
хапнал…/Б.р.: „пийнал и
хапнал“/
Дон Кихот и Санчо Панса
са изваяни от фантазия и
реалност.
Дон Кихот е 50-годишен
младеж с плешив кон.
Алеко Константинов чул
приближаващия се към

него Ниагарски водопад.
""ииссттооррииччеессккии"":
Кирил и Методий са
двама братя близнаци,
единият от които е сирак.
Славяните ловили риба
и други горски животни.
Армията на
прабългарите се
състояла предимно от
коне.
Били се до последния
човек, а останалите
продължили боя.

ССллеедд ХХааннккоо ББрраатт ии РРааммббоо
ССииллеекк ннаа ддннееввеенн рреедд ссаа::

СърПичук
Дърт Aнян и тримата му с
китари
Смело с ръце
Едно изследване намерил
Линч
Рай в Айзенбанк
Арнолд Шварц е негър
Питат ли Медей Зората?
Николайко Перник
Доко, гащи чакам
Института по
метеорология КАМБАН
Тур Генев
Бай Рон

УУЧЧЕЕННИИЧЧЕЕССККИИ ХХООРРООССККООПП
ММЕЕССЕЕЦЦ ААППРРИИЛЛ 22001133

Заедно творим повече!
„Бисери“ на ученици и…учители

ООввеенн
Упорити сте и това ще ви помогне
през март. Знаете какво искате,
знаете и как да го постигнете. Имате
шанс за успех в точните науки.
Предстоят ви трудности, но
положителните емоции ще са
повече. Не забравяйте да покажете на
близките си хора колко държите на
тях.
ТТееллеецц
Звездите ще са благосклонни към вас
по отношение на ученето. Влече ви
към природните науки, където искате
да имате по-добри оценки. Можете
да постигнете висок успех, но само
ако учите по-старателно. Отделяйте
повече време за приятелите си.
ББллииззннаацции
Късметът е с вас, звездите ви
закрилят. С успех минавате всички
изпитания. Летите във въздуха,
носени от въображението си, но не се
главозамайвайте. Очаквайте
забележки за разсеяност. Внимавайте,
разсеяността може да доведе до
понижаване на успеха ви. РРаакк
Традиционният ви заобиколен
подход ще дава добри резултати във
взаимодействието с околните, но не
е подходящ за справянето с
ежедневните задачи. Този месец ви
предстоят много ситуации, в които
заобикалянето на проблемите няма
да ви помогне. Трябва да сте по-
твърди в отстояването на правата си.
ЛЛъъвв
С лекота се справяте с тестове и
контролни, имате успехи по всички
предмети, но бъдете нащрек. Ще ви
изпитват точно по предмета, по
който не очаквате. Подготвяйте се

еднакво старателно по всички
предмети, за да няма неприятни
изненади. Не се карайте с
приятелите – понякога и те са прави.
ДДеевваа
Работете повече в час и с учителите.
Купони и пътувания ще ви разсейват
повече, отколкото трябва. Време е да
покажете истинските си
способности. Изисквайте повече от
самите себе си. Овладейте емоциите
си и не се поддавайте на
провокации. Член на семейството ви
има нужда от вашата помощ, не я
отказвайте.
ВВееззннии
Очаквате резултати, но не сте
положили достатъчно усилия за
подготовката и резултатът ви
притеснява. Няма нужда, всичко ще е
наред. Занапред ще се наложи да
полагате повече усилия, за да се
справите с материала.
ССккооррппииоонн
Залегнете над книгите. Времето не е
ваканционно – за разлика от
настроението ви. По-добре се
стегнете, защото ви предстоят
трудности. Бъдете сдържани и
спазвайте правилата. Пълни сте с
нови идеи, които ще приложите на
практика. Участие в литературен
конкурс или написано от вас есе ще
стане обект на обсъждане.
ССттррееллеецц
Изпит или тест ще ви постави в
стресова ситуация. Ще се справите
блестящо, защото сте се подготвили
добре. По отношение на

дисциплината сте перфектни.
Отделяйте повече време за хобито
си, отколкото за безплодно висене
пред компютъра или телевизора.
Старайте се да се движите повече.
ККооззиирроогг
Включвайте се в повече
извънучилищни дейности. Там ще
проявите качествата си на лидер, ще
вдъхновите околните и ще намерите
много истински приятели. Бъдете
толерантни и не предизвиквайте
конфликти, защото ще ви навредят.
Не харчете пари за глупости, това не
ви е присъщо.
ВВооддооллеейй
Имате време и способности, но ви
липсва постоянство, което се
отразява на успеха ви. Още не е
късно да се стегнете. Звездите ще ви
помогнат да повишите оценките си.
Занапред не бива да оставяте всичко
за последния момент, защото това
ще ви изиграе лоша шега. Предстоят
ви много пътувания и купони.
Укротете желанието си да
командвате навсякъде. У дома може и
да успявате, но в училище се
съобразявайте с правилата и
дисциплината.
РРииббии
Умението да говорите често много
ви помага, но още по-често ви
навлича неприятности. Внимавайте
повече, понякога е по-добре да
замълчите особено ако въпросът е
наистина важен. През март ще бъдете
погълнати от желание да се изявите,
но често няма да имате
необходимата подготовка и това ще
ви направи смешни в очите на
другите. Предстоят ви пътувания.
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Нарисувай своята
буква

30 български художници предлагат своето виждане за азбуката.
Харесва ли ви? Нарисувайте своята буква 11




