Училищен вестник, брой 18, март 2022 г.

Моето училище

Наш патрон е български поет.
Тачим името му със любов.
Цял народ не ще забрави
думите му като благослов.
„Върви, народе възродени!“
ще пеем с вдигнати глави.
Ще пазим българското слово!
Всеки ще се учи и твори.
Втори дом е моето училище.
С ласкави учители, деца.
На просвета е хранилище,
на любознателни и весели лица.
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Скоро след началото на учебната година времето застудява, слънцето
все по-рядко се показва, а децата трепетно очакват първия сняг.
Зимата — снежна и бяла, весела и празнична — вижте я в
творчеството на нашите ученици.
Зима
Дошла е зима и снегове ще има.
В този сезон снеговете са красиви,
а децата игриви, защото има лед,
а по него хвърчат като самолет.
Някои даже го използват за
сладолед.

Алекс Симеонов
4. а клас

Дошла е зима, нали?
Затова ще виждаш снежни
човеци на пътя дори.
Всички харесват този сезон,
защото е сладък като бонбон.

Вълшебна зима
Тази сутрин като се събудих, видях, че е завалял сняг. Дърветата бяха снежнобели
като дантели. Къщите бяха посребрени.
Закусих и излязох навън. Беше студено, но мен не ме е страх от студа. Видях
приятелите си, които бяха с шейни. Те ме повикаха и се пързаляхме заедно.
Беше много забавно!
Хелин Неджатиева, 3.а клас

Знаете ли, че:
най- ниската температура в България е – 38.3 градуса С и е измерена в град
Трън на 7 януари 1949 г., а най- високата температура 45.2 градуса С е измерена
в град Садово на 5 юли 1916 г.
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Бяла зима
Настъпи бялата зима. Студените ветрове надуваха бузи. Градините с цвета
мълчаха. Снежнобелите дървета трепереха от студ. Побелелите къщи се сгушиха една
в друга. Хората се подготвяха за празниците. А децата, децата се пързаляха на
ледените пързалки. Ехтеше детски смях.
Беше прекрасна бяла зима!
Елена Узунова, 3.а клас

Зимна тематика в
рисунките на ученици
от 1. в клас

И малки, и големи, свързват
зимата с най-светлия празник —
Коледа. За учениците в ОУ
„Стоян Михайловски“ тихата и
свята нощ не е само повод за
ваканция
и
дългоочаквани
подаръци.
С ентусиазъм и голямо старание
децата
изработиха
сувернири,
рисунки, украси и картички, които
предоставиха за провеждането на
благотворителен
базар
„Коледна
магия“.
Със
събраните
средства беше
подпомогната
националната
кампания
Българската
Коледа.
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С подготовката за Коледния базар учениците се научиха, че
благотворителността е чудесна инициатива, но на нея са способни само
хората, които могат да изпитват състрадателност и толерантност,
приятелски настроени са и показват уважение. Ето как разсъждават
петокласниците за важните нравствени ценности:
Приятелството
Приятелството не е за един ден, а е за
векове и незабравими години.
Където и да сте, винаги трябва да
мислите за доброто и за приятелството.
Трябва да имате не един, а много
другари. Но само един ще ви
бъде най-добър приятел.
Уважение
Уважението е нещо, което ни
трябва в нашия живот. Без него
нямаше да можем общуваме с хората
културно. Уважението е дар към нас и
към околните.
Уважение - деликатност към
чувствата и личното пространство на
другия.
Нека се поставяме на мястото на
другия, защото не е редно да
предизвикваме страдание у човека
срещу нас!
Животът ще е по-лесен, ако
уважението е по-голяма част от нашия
живот.
Емил Пенчев 5.б клас

Знаете ли, че:
държавата Аржентина е взела името
си от латинското наименование на
среброто, което е Argentum (знакът
му е Ag), поради простата причина,
че страната разполага с огромни запаси от този метал. Древните асирийци са го наричали метал на
Луната заради блясъка му. Само от
1 грам сребро може да се изтегли
нишка, дълга около 2 км.
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Есе за Уважението
Уважението се отнася винаги само
към
лица,
никога
към
предмети.
Уважението е дан, която искаме или не
искаме и не можем да откажем на
заслужилите го. Можем в краен случай да
се въздържим да го покажем външно, но
не можем да попречим да го изпитаме.
Уважение – дума, използвана в
контекста
на
етикет
и
етикеция,
деликатност към чувствата и личното
пространство на другия, мерило за чест и
достойнство, преклонение към нечии
заслуги, или дума, превърнала се в
нарицателно за авторитет…
Уважението е всичко това, но
неговите измерения далеч не се
изчерпват само с тези проявления. Поважните въпроси, които си задаваме, са:
възпитава ли се то или е вътрешен
изблик, дали можем да му дадем точна
дефиниция или е нужно да го изпитаме.
Трябва да се уважаваме, защото
това е човечност. В крайна сметка, когато
не се уважаваме, а обратното –
нагрубяваме се – ние не се замисляме
какво му е на този, когото сме нагрубили.
Трябва да се поставяме на мястото на
другия, защото не трябва да караме
въпросния „друг“ да се чувства зле и да
осъзнаем на него какво ще му е.
Уважението е нещо, което те кара
да се чувстваш обичан, специален,
уникален сам по себе си. От моя гледна
точка в днешно време обичаме да
нагрубяваме другите, вместо да се
уважаваме.
Никой не осъзнава, че всъщност
неговите действия винаги се връщат при
него, по какъвто и да е начин, и по което и
да е време.
Добромир Димитров 5.б
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Толерантност
Толерантност е дума, която означава търпимост и зачитане на различията, били те
социални, културни или религиозни.
Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите,
техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите.
За мен толерантност има, когато се подкрепяме и разбираме. Независимо какъв си,
винаги трябва да се приемаш, но не само себе си, а и другите. Това, че някой е различен
от нас, не го прави по - неспециален. Също така е много важно да сме търпеливи,
уважителни, позитивни, добри и да уважаваме мнението на другите, приемайки ги такива,
каквито са. „Толерантността не е знак за слабост, а знак за сила!“ – е казал Далай Лама.
Кажи „Добър ден“, направи добрина! Всички ще ти се зарадват и ще се усмихнат!
Никой не харесва намръщените, сърдитите и капризните. Денят е по-светъл, когато си
добър! Толерантността винаги трябва да е част от нас и да изпълва ежедневието ни. Тя е
качество на личността и е в основата на мирните и интелигентни човешки
взаимоотношения.
Толерантност – една топла усмивка, една подадена ръка, един по-хубав свят.

есе на Сабрина Савчева, 5.б клас

За жалост и учебната 2021/2022 г.
преминава
при
условия
на
протичащия все още Ковид-19.
Учениците от прогимназиаен етап се
обучават и в ОРЕС, а тези от
второкласниците изразяват своята
морална подкрепа с участие в
националния конкурс на Акварел
„Защо искам да се върна
присъствено в клас“.
Знаете ли, че:

ярките и известни от
митове и легенди звезди
Зорница и Вечерница са
всъщност един и същ
космически обект.
И този обект дори не е
звезда. Става въпрос за
планетата Венера, която,
подобно на Луната, отразява слънчевата светлина, създавайки илюзията, че свети.
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По темата за толерантността разсъждават и учениците от 6. б клас.
Техните размисли водят до няколко прости съвета, с които да се
подобри общуването между хората.
ПРАВИЛА ЗА ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ
1. Няма значение дали един човек е различен.
Той също има емоции и чувства!
2. Не се присмивай на деца, които не са като теб!
Всеки е красив по свой начин!
3. Винаги имай в сърцето си място, което да
споделиш!
4. Бъди толерантен към възгледите на другите
около теб!
5. Уважавай и зачитай мнението на другите около
себе си, без да ги обиждаш или се настройваш
срещу тях!
В размислите на малки и големи въпросът
„Познавам ли се“ винаги буди други въпроси,
предизвиква сериозни спорове, а окончателният
резултат подлежи на допълнително обсъждане.
Периодът в развитието на човека между 5. и 7. клас
е свързан с промени,
както физически, така
психологически. Съвместна инициатива
между
ученици и родители бе проведена в 6. б клас. След
презентация на същата тема, към родителите бе
отправено предизвикателство да изработят заедно
с децата си колаж на осъзнатите и харесвани
моменти в общуването. Творбите са шарени, богати
на емоции, разкриващи любими дейности и
предпочитания.
Предлагаме и интерпретация на едно от
произведенията:
Слънчоглед –
символизира слънце, светлина,
закрила, радост
Бели облачета – асоциират се с доброта и чистота
Очите – самоосъзнаване, самооценка
Протегната ръка – умение за съпричастност,
милосърдие
Усмивка – щастие
Птички – преодоляване на трудности, свобода,
добро послание

Знаете ли, че:
в района на град Варна, който е част от Черноморската климатична област,
можем да усетим влиянието на периодичния вятър носещ името бриз. През
деня той духа от морето към сушата, а през нощта - от сушата към морето. Най
- често този местен вятър се проявява през лятото и е резултат от различното
нагряване и изстиване на сушата и морската вода.
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Как би реагирал, когато видиш, че твой връстник е обект на насилие?
В живота се среща все повече
насилие независимо на каква възраст.
Все повече хора изразяват емоцията си
чрез агресия, все по-трудно е да кажеш
на човека какво не харесваш в него
чрез думи, които да го поощрят.
Ако спре насилието, дали нашия
живот ще стане по-добър? Всеки един
от нас е склонен на промяна, в което
вярвам. Убедена съм, че ако променим
обкръжението си и се заобиколим от
добри и позитивни приятели, можем
отново да намерим правилния път. Ние,
по-малките, израстваме в един много
развит свят и сме свикнали всичко да
ни се поднася „наготово“, разглезени
сме, не мислим какво говорим пред
другите, не обмисляме действията си. В
повечето
случаи,
когато
имаме
проблем, нашето поколение го решава
или с бой, или с всекидневен тормоз на
връстника ни, когото не харесваме. В
същото време не осъзнаваме каква
болка и рана оставяме в душата на
едно тормозено дете.
Както казват старите хора:
,,Дълбока рана заздравява, но лоша
дума не се забравя,,. Най-боли
обидата, тя остава за
цял живот и никога не се
забравя.

Никога не съм била свидетел на
физическа
саморазправа
между
съученици или приятели, но доста пъти
съм чувала обиди, които са били толкова
лоши, че никога не бих искала да се
поставя на мястото на наскърбеното
момиче или момче. Ако видя, че се
реагира с агресия към мой приятел или
съученик, бих направила всичко възможно
да му помогна и повече да не се прилага
насилие към него. Винаги съм си
задавала въпроса: А защо трябва изобщо
да има тормоз върху някого? Това е
въпрос, на който много трудно откривам
отговор. Когато не ни е приятен даден
човек, просто се отдръпваме от него и
спираме
да
комуникираме
и
да
поддържаме всякакъв контакт. Това е найдобрият вариант да спрем тормоза
навсякъде по света.
Вече е доста късно да променим
хората, които се изразяват единствено
чрез насилие, въпреки че не е
невъзможно, но трябва да осъзнаем, че
рано или късно доброто ще спаси света.

Портрет на
Стоян Михайловски,
нарисуван от Преслав
Димитров 6. б клас

Отговор на нравствен въпрос,
Виктория Петкова 7.а клас

Знаете ли, че:

Картинна мозайка,
изработена от клуб
за занимания по
интереси „Сръчко“
при 1.б клас

латинското
име
на
водорода е Hydrogenium
(затова и го означаваме с
H) и означава буквално
„раждане“ (има логика –
водо-род), тъй като при
взаимодействието му с
кислород се получава
вода. Това пък ни води
към следващия елемент:
негово
величество
кислорода – означава се
с О и означава „раждам
киселини”.
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Каква е цената на компромиса по пътя към успеха?
За всеки един човек цената на
компромиса по пътя към успеха е
индивидуална и различна. Четох една
много интересна книга, в която на главния
герой му се отдаде възможност да започне
работа в маркетингова компания като
заместник -директор. Работата му беше
интересна, свързана с големи сделки и
ангажименти на много важни проекти, от
които зависеше неговото развитие и
реализация.
Компромиса, който главният герой
направи по пътя към успеха, бе много
голям. Той загуби своята същност и
приятелите си. Прекалената му амбиция го
постави в ситуации, в които осъзна, че не е
човекът, който е бил преди. Когато си на
такъв важен и отговорен пост, отстрани
всичко изглежда много лесно. Но всъщност,
за да си на тази позиция си, извървял
много
дълъг
път,
осеян
с
предизвикателства,
взел
си
важни
решения, пренебрегнал си себе си и
семейството си, за да постигнеш целта си.
Обаче идва момент, в който си задаваш
въпроса: Струва ли си? Можеш ли да се
откажеш от всичко, което си постигнал в
живота, за да преоткриеш отново себе си?
Колко дълго още можеш да пренебрегваш
себе си и околните в името на успеха и
парите? Отговорът на тези въпроси се крие
в самите нас и в умението да
пренареждаме правилно приоритети си.
Решението зависи само и единствено
от нас. Компромисът е хоризонт от нови
възможности и шанс да поемеш по друг
път, по който ще откриеш загубеното си Аз.
Главният герой в книгата избира именно
това. Оттегля се от този главен пост с
ясната мисъл, че ще загуби голямата си
заплата и позицията си във фирмата.

Той плаща висока цена, но в името на
какво? В името на неговото щастие и
личностно развитие. След като извърви
пътя на компромиса със себе си, той ще е
преоткрил своята идентичност, ще е
зареден
с
нови
сили
за
нови
предизвикателства, най-важното – ще
разбере че това е било най-правилното
решение .
Трудно е да избереш да направиш
компромис. Понякога той е единственият
начин да постигнем успеха, който желаем.
Всеки следва целите си, всеки иска да
изпълни мечтите си, всеки иска да е
щастлив. А щастието... няма цена .

Знаете ли, че:
Така красивата лунна пътека може да
се види само „върху“ водни басейни, в
които има вълни. Причина за
магнетичната гледка е явление,
наречено дифузно отражение.
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Отговор на нравствен въпрос
Виктория Петкова 7.а клас

Ученици от 6.б клас
рисуват илюстрации към басните на
патрона на
училището
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Уча, за да знам
Учението се нарича действие и ефект от
обучение. Процес на усвояване на
информация, чрез която се придобиват нови
знания, техники или умения.
Образованието – основата, върху която се
изгражда всичко красиво и стойностно.
Жизненоважно за хората, тъй като ни
позволява да се адаптираме и да знаем как
да действаме в средата, в която живеем, в
различните ситуации, с които ще трябва да
се сблъскаме през целия си живот.
Човечеството се развива толкова бързо, че
в днешно време образование можеш да
получиш
навсякъде,
за
всякаква
специалност и по всяко време. Но има и
риск - колко стойностно ще е това обучение.
Повечето хората се стремят към найдоброто образование, което могат да
получат. Емигрират в други страни, за да се
обучават в престижни учебни заведения.
Отделят
се
от
близките
си,
учат
непрестанно, за да може след време това
образование да работи в тяхна полза. За да
станат авторитетни личности и достойни
граждани на света.
Без образование, човекът е нищо, то е най висшата ценност, отваряща ни много врати
към себе си и към другите в интелектуален и
в духовен аспект. Нивото на образование е
важно за всеки отделен човек, за неговия
потенциал, възможности за развитие и
шансове за успех.
Всеки образован човек, имащ богата обща
култура, е по-уверен в себе си и смело
отстоява позициите си, като не позволява
да бъде манипулиран от другите, а се
доказва пред себе си и пред света.

Удовлетвореността от знанията, които
придобиваме в процеса на образованието
постоянно ни води към развитие и
усъвършенстване.
Образовайки
се,
трупаме знания, развиваме интелекта си и
вървим към успеха и осъществяването на
мечтите си. Образованието не е само
времето прекарано в училище, то е
процес, който трябва да извършваме цял
живот, научавайки все по - нови неща. С
доброто образование през целия живот се
решават не само икономически, но и
изключително
сериозни
социални
проблеми, които се свързват предимно с
професионалната реализация на хората.
Образованието също е много важен
фактор, определящ качеството на живота
ни и нашата конкурентоспособност. То е
безценна и незаменима инвестиция за цял
живот,
то е път към светлината,
сигурността и реализацията... затова
всички трябва да се отнасяме с респект и
уважение
към
образователните
институции, да ценим преподавателите,
които ни даряват с най-безценния дар –
знанието, и винаги да се стремим да
вървим напред, дори и самообразовайки
се.
Образованието е най-ценното богатство,
защото то ни прави по-свободни, а няма
нищо по-красиво и важно от свободата.
Съчинение-разсъждение от
Михаела Ангелова 7. а клас

Знаете ли, че:
Земя, Земя, хубава си ти,
сега и за вечни времена!
Децата пазят те, за да си
чиста и красива!
Отпадъците на земята — не!
Отпадъците — в разделното събиране!
Пазете природата чиста!

Теохара Ангелова. 5.б клас

Диамантът, графитът и карбинът
са все разновидности на въглерода
(Carboneum). Английският химик
и лекар С. Тенант е доказал
еднаквата им природа след като е
изследвал последователно парче
диамант от пръстена си, графит и
дървени въглища и установил, че и
трите съдържат еднакви количества CO2. Всъщност Carboneum
е латинското наименование за
въглен.
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Ученици от прогимназиален
етап демонстрират
познанията си по английски
език със своите проекти на
различни теми и с участието
си в ежегодното международно състезание Hippo.
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Суетната врана
Веднъж насред двора кацнала врана. Към нея се приближили два пауна. Тя толкова
ги харесала, че се прехласнала. Всеки ден събирала по едно пауново перо. Когато
събрала четири, ги залепила със смола за опашката си. Отишла при своите посестрими и
започнала да се хвали. Те се засмели.
Преселила се при пауните. Но те я
Симеон Василев, 3.a клас
прогонили, защото не била от техния род.
Рафи
Истинки добър приятел, верен
палав е—понякога наперен
Всички лудории познава, ала
скарам ли му се—леко се скатава.
Стане ли време за гощавка,
радва се, чак ме джавка.
Щом започнем ний игра, полудява,
става страшна веселба!
Рафи се нарича и
играта най-обича!

Ема Димова, 3.б клас

С широки усмивки, учениците
от II а клас на ОУ „Стоян
Михайловски“
практикуват
йога в часовете по занимания
по интереси. Йога им помага
да бъдат здрави, уверени,
концентрирани и мотивирани.
Чрез йога те се учат да
изграждат
хармонични
отношения
със
своите
съученици, да бъдат поосъзнати и балансирани.
Знаете ли, че:
за да се порадвате на дъгата,
не е неоходимо да чакате да
завали.
Трябва ви само
прозрачна стъклена чаша с
вода, която да държите над
бял
лист
хартия
до
прозореца в слънчево време
и...
ето я магията —
вълшебна пъстоцветна дъга
е пред вас.
Физиката може и да е
интересна, и забавна!
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С голям ентусиазъм и желание
учениците
от
1.в
клас
приемат
предизвикателството да се включват в
извънучилищни конкурси, част от които са с
национален статут. Още по-приятен е
моментът, в който получават своите награди
— повод за радост и гордост, а такива има
много.
Учениците от 1. в и 3. в
класове се включихаи в
Националния конкурс „Найусмихнат клас на България
2021г.“, организиран от
Сдружение „УСМИВКА“
град Бургас, провеждан за
осма поредна година с
подкрепата на Община
Бургас и Областна Администрация
Бургас. Учениците и от двата класа
подкрепиха участието си и със свое
мото.
Училище любимо!
Нашето училище е свято,
истински душевно тъй богато!
Рано сутрин щом врати отвори
сякаш с мили думи ни говори!
Носи име знатно на поет,
в него има знание и ред!
Щом веднъж докосне ни сърцата,
пее ни мелодия позната!
Всички в „Михайловски“ са щастливи,
тичат в двора палави, игриви,
Колко е красиво и голямо,
то за нас е майчиното рамо!

Филиз Шефкедова,
3.в клас

ЦОУД 5 — 7
клас

Част от грамотите на
учениците от
прогимназиален етап

