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Редакционен екип:
Никол, Катерина, Радина, Силвия, 

Димчо, Жечо, Мария, Михаела, Невена, 
Павел, Павлина, Пламена, Петя, Габриела 
Ганева, Габриела Манева.

Пред вас е новият брой на училищния 
вестник “Междучасие”. И тази учебна го-
дина екипът ни си е поставил амбициозна-
та задача да отразява живота в училище 
и провежданите мероприятия. От страни-
ците на вестника ще научавате за инициа-
тивите в различните класове, за изявите 
на наши ученици в конкурси, състезания 
и олимпиади, ще намерите отговори на 
вълнуващи ви въпроси. Ако това, което 
правим, ви харесва, включете се и вие със 
свои статии, снимки, рисунки, сканировки, 
стихотворения, есета - всичко, което го 
можете само вие. Разчитаме на вашето 
участие и в конкурсите и състезанията, 
обявени от екипа ни. Вестникът се издава 
изцяло със средства по европейска про-
грама “Да направим училището привлека-
телно за младите хора”, а бенефициент на 
проекта е Министерството на образова-
нието, младежта и науката.

Вярваме, че вестник “Междучасие” ще 
е мерило за това, колко плодотворна и 
творческа е атмосферата в ОУ “Г. Бенков-
ски”.

Я. Вълканова - старши преподавател по 
БЕЛ и ръководител на клуб “Училищни медии”

Сòарòира проекòúò  
“Уñпеõ” â ÎУ “Ãеорги Бенкоâñки”

 Бенефициент на проекта е Ми-
нистерството на образованието, 
младежта и науката. Ученици от 1 
до 7 клас са разпределени в осем из-
вънкласни форми.
 1. Клуб “Празници в началното 
училище” - ръководител г-жа Д. Ка-
феджиева
 2. Клуб “Бургас и морето” - ръко-
водител г-жа А. Димитрова
 3. Клуб “Училищни медии” - ръково-
дител г-жа ß. Вълканова
 4. Клуб “Аз и компютърът” - ръко-
водител г-жа Кр. Комогорова
 5. Клуб “Искам да успея с Джуни-
ър” - ръководител г-жа М. Гошева
 6. Арт-студио - ръководител г-
жа Ст. Игнатова
 7. Ателие “Ôантазия” - ръководи-
тел г-жа С. Дандаринова
 8. Ателие “Сръчни ръце” - ръково-
дител г-жа Å. Симеонова

СКъпИ пРИяТЕЛИ,

За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш. /Лев Толстой/

Слънцето не се бои от нищо. 
То е нужно, за да има ден. 
Затова и в буря се не връща, 
който за Учител е роден.

Сред много усмивки, цветя и с мал-
ко дъжд бе открита новата 2012/2013 
учебна година в ОУ “Г. Бенковски”. На 
тържеството присъстваха Негово Ви-
сокопреосвещенство Сливенски мит-
рополит Йоаникий, Кметът на община 
Бургас Димитър Николов, зам.-кметът 
по образованието Йорданка Ананиева, 
зам. -министърът 
на околната среда 
и водите Ивелина 
Василева, която е 
възпитаник на учи-
лището, общински 

съветници, много родители, бивши 
учители, ученици.

ОУ “Г. Бенковски” е едно от обнове-
ните учебни заведения на територия-
та на общината, като за неговия ре-
монт бяха изразходвани близо 400 000 
лева - средства от общинския бюджет 
и от фонд “Åнергийна ефективност”.

ЗдРаВЕй, УЧИЛИЩЕ ЛюБИмÎ!
Тържествено откриване на новата учебна година в ОУ “Г. Бенковски”

Тържество в 
Iа клас

Тържество в 
Iб клас
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Знаеòе ли че...

Денят на народните будители е общо-
български празник, ознаменуващ делото на 
българските просветители, книжовници, 
революционери и свети будители на възраж-
дащия се национален дух. Отбелязва се еже-
годно на 1 ноември и е официален празник в 
Република България.

Духовното просвещение на българския 
народ даде тласък на национално-освобо-
дителното движение по българските земи. 
В освободена от османско владичество 
България както интелигенцията, така и 
масовият човек съзнава подвига на възрож-
денските писатели и революционери, които 
създали атмосферата и довели българския 
дух до решимостта да поведе борба за дър-
жавен суверенитет. Много градове и села 
искат да отдадат заслужената признател-
ност към народните будители не само като 
кръщават улици, читалища и училища на 
тяхно име. По тази причина Стоян Омарчев-
ски, министър на народното просвещение 
на България, през 1922 г. внася предложение 
в Министерския съвет за определянето на 
1 ноември за Ден на българските народни 
будители. (След установяването на Григо-
рианския календар като държавен през 1916 
година, Българската православна църква, по-
ради зависимостта си от Константинопол-
ската патриаршия, не извършва поправка 
на църковния календар и продължава да из-
вършва служението по Юлианския календар, 
според който денят 1 ноември по държавния 
календар съответства на 19 октомври по 
църковния Юлиански календар, който е Ден 
на Св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец). 
На 28 юли 1922 г. Министерството на народ-
ното просвещение излиза с окръжно номер 
17 743, според което 1 ноември е определен 
за “празник на българските будители, ден за 
отдаване на почит към паметта на големи-
те българи, далечни и близки строители на 
съвременна България”. На 31 октомври 1922 

Феликс Баумгартнер е ав-
стрийски парашутист и бейсджъм-
пър, известен с извършването на 
няколко особено рисковани ско-
ка.

На 14 октомври 2012 г. Ба-
умгартнер се издига с балон на 
39 km надморска височина (т.е. 
в стратосферата), скача и след 
свободно падане, продължило 4 
минути и 19 секунди, се приземя-
ва с парашут. С постижението си 
поставя няколко световни рекор-
да, включително за височина на 
подобен тип скокове. Също така 
Баумгартнер става първия човек, 
който преминава звуковата бари-
ера (скоростта на звука) само със 
скафандър, т.е. без да се намира в 
моторизирано превозно средство.

Биография
Феликс Баумгартнер е роден 

на 20 април 1969 г. в Залцбург, 
Австрия. Постъпва в Австрийска-
та армия, където тренира пара-
шутизъм, включително с трени-
ровки за приземяване на малки 
площи.

През 1999 г. скача от една от 
кулите Петронас в Куала Лумпур, 
Малайзия (които тогава са най-
високите на земята), с което зая-
вява за пръв път световен рекорд 
за височина при бейсджъмпинг. 
Баумгартнер е извършил и първия 
познат успешен опит за прелита-
не наЛаманша с парашут, като за 
целта е използвал специално из-
работено приспособение от въ-
глеродни влакнa. Той е поставил 
и световния рекорд за най-нисък 

бейсджъмп, скачайки от ръката 
на статуята на Христос в Рио де 
Жанейро (29 m). На 27 юни 2004 
г. скача отвиадукта Мийо във 
Франция, а на 18 август 2006 г. 
- от небостъргача Търнинг Торсо 
в Малмьо, Швеция. На 12 декем-
ври 2007 г. става първия човек, 
който скача от наблюдателната 
площадка на 91-вия етаж на най-
високата по онова време сграда 
- Тайпе 101 в Тайпе,Тайван.

Нещо тайно 
Тази идея е взета от Българин 

на име Иван Трифонов.Тои също е 
бил толкова луд да скочи от кос-
моса на 39 км ,но той е бил твърде 
стар да скочи от такава височина 
и затова казва идеята на  Феликс 
Баумгартнер.

Народниòе 
Будиòели

г., излиза постановление на Министерския 
съвет за обявяване на празника. На 13 декем-
ври същата година 19 Обикновено Народно 
събрание приема Закон за допълнение Зако-
на за празниците и неделната почивка. Цар 
Борис III подписва закона за въвеждането на 
Деня на народните будители на 3 февруари 
1923 г. За първи път празникът е честван не-
официално в Пловдив през 1909 г., а от 1922 
до 1945 г. е общонационален празник.

От 1945 година празникът е отменен от 
комунистическата власт, но запазен в па-
метта на българския народ. В много селища 
на България този Ден се отбелязваше неофи-
циално: в района на град Пирдоп на този Ден 
учениците от началните училища изработ-
ваха фенерчета с изписани букви от българ-
ската азбука осветени отвътре и дефилира-
ха пред обществото на селището облечени 
тържествено, в много случай с народни но-
сии. След дълго прекъсване, със Закона за до-
пълнение на Кодекса на труда, приет от 36 
Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се 
възобновява традицията на празника. Първи 
ноември официално е обявен за Ден на народ-
ните будители и неприсъствен ден за всич-
ки учебни заведения в страната. Идеята за 
възстановяването му е на професор Петър 
Константинов, председател на Общонарод-
ното сдружение “МАТИ БОЛГАРИß”.

Сред най-тачените български народни 
будители са Свети Иван Рилски, Констан-
тин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф 
Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кан-
такузин, Петър Парчевич, Петър Богдан, 

Паисий Хилендарски, Матей Граматик, поп 
Пейо, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван 
Селимински, братята Димитър и Констан-
тин Миладинови, Георги Стойков Раковски, 
Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Кара-
джа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, До-
бри Чинтулов, Иван Вазов, Григор Пърличев 
и много други.

По повод обявяване празника за общо-
национален министър Стоян Омарчевски 
казва: “...първата наша грижа е да обърнем 
погледа на нашата младеж към всичко цен-
но и светло от нашето минало и да я при-
общим към това минало, за да почерпи тя 
от него бодрост и упование, сила и импулс 
към дейност и творчество. Нашата младеж 
трябва да знае, че животът само тогава е 
ценен, когато е вдъхновен от идейност, от 
стремеж; само тогава животът е съдържа-
телен и смислен, когато е обзет от идеа-
лизъм, когато душите и сърцата трептят 
за хубавото, националното, идеалното, а 
това е вложено в образите и творенията на 
всички ония наши дейци, които будиха нашия 
народ в дните на неговото робство, които 
го водиха към просвета и национална свобо-
да през епохата на възраждането и които 
му създадоха вечни културни ценности през 
неговия свободен живот...Министерството 
на народното просвещение определя деня 1 
ноември, деня на св. Йоана Рилски за празник 
на българските будители, за празник, да го 
наречем, на големите българи, чрез който 
празник, уреден планомерно и системно, да 
се обединяват всички усилия в това направ-
ление, като тоя ден се превърне в култ на 
българския народен гений: отдавайки почит 
към паметта на народните будители, към 
ония, които като самоотвержени воини, во-
деха българския народ в миналото към про-
света, към свобода, към култура, да вдъхно-
вим младежта чрез техните светли образи 
към народни и културни идеали.”

• Бебешкият плач звучи раз-
лично на различни езици.

• Някои прасета се боят от кал-
та.

• Изобретател създал мобилен 
телефон който се зарежда с газира-
ни напитки.

• Плодът клементина е кръстос-
ка между портокал и мандарина.

• Човешкото тяло съдържа ми-
ниатюрно количество злато.

• В някои страни правят рибар-
ски мрежи от нишки на паяжини.

• Камилите всъщнос проихож-
дат от Северна Америка.

• Носорозите са роднини на ко-
нете и зебрите.

• Охлювът може да пълзи по 

острието на бръснач без да се по-
реже.

• Всяка година Хаваите се при-
ближават с около 7 см. към Аляска.

• Зъбите на Тиранозавъра били 
големи колкото банани.

• Зъбите на алигатора са кухи.
• Един вид полско цвете мири-

ше на шоколад.

Любопиòни факòи

Åдинственото нещо, което може да 
попречи на мечтите ти да се сбъднат, си 
самия ти.

***
И за най-умният философ е трудно да 

отговаря на глупави въпроси.
***

Да черпим от живота мечти, да дава-
ме на мечтите живот.

***
Цялата мъдрост на човечеството се 

побира в две думи - търпение и надежда.
***

Ако гледаме в правилната посока, 
трябва само да вървим напред.

***
Никога не сме заети толкова, колкото 

през свободното си време.
***

Да отхвърлиш приятеля си е все едно 
на отхвърлиш живота.

***
Чуждата глупост ни прави по-умни.

***
Мисля, после действам.

***
Лошият човек е като въглен - ако не те 

опари, ще те очерни.
***

Подаваш ли ръка на приятел, недей да 
свиваш пръсти в юмрук.

Феликс Баумгартнер
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ЗаБаВНа СТРаНИЦа

Жив натиска, мъртъв писка. 
 Що е то? (гайдата)

***
Две сестри - карат се, но не се удрят. Който мине 

помежду им, на парчета го правят. 
 Що е то? (ножицата)

***
Ти я колиш, тя ти песни пее. 

 Що е то? (цигулката)
***

Черни сливи от Елада, дето зиме сняг не пада, хем 
соленки, хем не хрускат, стиснеш ли ги - масло 

пускат.
Що е то? (маслините)

***
Боб-бодило, пар-парило, край плета ни се родило, 
хванахме го с ръкавица, сготвихме го на чорбица. 

 Що е то? (копривата)
***

Храниш ли го - живее. Напиеш ли го - умира. 
 Що е то? (огънят)

СУдÎКУ

ÃаТаНКИ

ВИЦÎВЕ

Какâо знае Иâанчо за жиâоòниòе?
Иванчо, кажи какви редки австралийски 

животни познаваш?
- Слон.
- В Австралия няма слонове.
- Точно затова са рядкост.

На ñúбрание â гораòа
Лъвът събрал животните:
- Умните - наляво! Красивите - надясно!
Животните се разделили. Останала 

само маймуната.
- Ти какво? - пита лъвът.
- Как какво?! Та мога ли да се разделя 

на две?

дâе краâи
Две крави се срещнали на една поляна и 

взели да се гледат. Мълчали, мълчали и на-
края едната не издържала и казала:

- Мууууууу...
А другата отговорила:
- Взе ми думите от устата!

Зимен ñúн
Две мечки легнали да спят зимен сън, но 

мъжката нещо се върти.
Женската се скарала:
- Колко пъти да ти казвам - след сеп-

тември никакво кафе...

Слон ñкриò зад конец
- Виждал ли си слон, скрит зад конец?
- Не.
- Че как ще го видиш, нали се е скрил!

да ВИ Е СЛадКÎ!ПО ПЪТЯ НА ЛОГИКАТА
1 зад. 30 весели патока
път поели към потока.
А насреща си видели
20 братя свои бели.
Колко весели патока
ще отидат на потока?
2. зад. В гората се разхождат човече и го-
лям човек. Човечето е син на големия човек, 
но големия човек не му е баща. Какъв е голе-
мият човек на малкото човече?
3 зад. Алекс, Боби и Вальо живеят в жилищен 
блок на 2, 4 и 6 етаж. Боби не живее пол Ва-
льо, а Алекс не живее по-високо от Вальо. На 
кой етаж живее всяко от момчетата?
4 зад. На единия бряг на реката има човек 
(Ч), който трябва да превози до другия бряг 
един вълк (В), едно агне (А) и един чувал с тре-
ва (Т). Как ще стане това, при положение, че 
човекът може да вземе само едно нещо със 
себе си в лодката, а насаме не трябва да ос-
тават агнето и вълка, нито агнето и тре-
вата (по разбираеми причини)?
5 зад. “Åто пет хапчета - казал лекарят. - 
Веднага започвате да вземате по едно на 
всеки половин час.” За колко време ще стиг-
нат тези хапчета на болния?
6 зад. На една пейка седят Мими, майка º, 
баба º и куклата º. Бабата седи до внучката, 
но не до куклата. Куклата не седи до майка-
та. Кой седи до майката на Мими?
7 зад. Åдин човек забравил кой ден е и попи-
тал своя приятел, който обаче му дал много 
заплетен отговор:
- Когато “вдругиден” стане “вчера”, то 
“днес” ще бъде толкова далеч от неделя, 
колкото и денят, който е бил “днес”, когато 
“онзи ден” е бил “вчера”.
Кой е денят?

Попълнете квадрата с 
числата 2, 3, 5, 7, 8, 
14 така, че да е маги-
чески

КРъСТÎСЛÎВИЦа

1. Водолюбива птица
2. Нос - граница на Бургаския залив
3. Рамсарско място - река
4. Бозайник, характерен за влажните зони, с 
ценна кожа
5. Черноморски град в Украйна
6. Черноморско животно, изпускащо пареща 
течност
7. Суша, оградена от всички страни с вода
8. Черноморска държава
9. Наука за опазване на природата

при âярно решение, оò пúрâиòе букâи на 
думиòе, прочеòени оòâеñно ще получиòе 
имеòо на мореòо - изòочна граница на 
Балгария.

плодоâа пица
Продукти: 30 г ягоди, 20 г малини, 20 г пудра захар, 1 

ванилия, 1 пак. крема сирене, 1 ч.л. сода, 2 с.л. брашно, 1 
яйце, 1 ч.ч. захар, 150 г масло леко разтопено (на стайна 
температура), 20 г боровинки

Начин на приготвяне:
Разбиваме яйцето, маслото 

и захарта, докато получим кре-
мообразна, еднородна смес.

Добавяме брашното и со-
дата. Получаваме тесто, което 
месим около 10 минути.

В намаслена тава, постиламе хартия за печене “FINO” и 
разстиламе тестото.

Печем в предварително загрята на 200 градуса фурна, 
около 15 минути.

Оставаме готовото тесто да се охлади, на стайна темпе-
ратура.

Междувременно приготвяме “плънката”, като смесим 
крема сиренето със захарта и го разбъркаме добре.

Почистваме плодовете. Нарязваме ягодите. Малините и 
боровинките оставяме цели.

След като тестото се е охладило го намазваме с крема.
След това нареждаме плодовете.
Охлаждаме и сервираме.

***
Шоколадоâи профиòероли

Продукти:
за заливката: 500 г шоколад, 50 мл. прясно мляко, 550 

мл. течна сметана
за крема: 4 с.л. пудра захар, 550 мл. течна сметана
за профитеролите: 5 яйца, 150 г брашно, щипка сол, 7 г 

захар, 120 г масло, 220 мл. вода
Начин на приготвяне:
За профитеролите: Сла-

гаме водата  на котлона, в нея 
нарязано на парченца маслото, 
захарта и солта.

Оставяме да кипне и маха-
ме от котлона. 

В тенджерата добавяме пресятото брашно като разбърк-
ваме енергично, за да не се образуват бучки.

Слагаме тенджерата на котлона, на слаб огън и разбърк-
ваме сместа енергично с дървена лъжица.

Когато сместа стане на топка, а дъното на тенджерата 
стане с лепкаво бяло покритие, отстраняваме от котлона. 

Оставяме да изстине, като междувременно разбиваме 
яйцата. По малко добавяме яйцата към вече изстиналата 
смес, като преди да добавим нова порция от разбитите яйца, 
трябва изсипаните да са добре абсорбирани от сместа. 

Изсипваме тестото в шприц. В тавичка, застлана с хартия 
за печене “FINO” правим малки розички на равни разстоя-
ния. 

Печем около 15 минути, на 220 градуса, след което нама-
ляме на 190 градуса и печем още около 10 минути. 

След като изключим фурната, оставяме профитеролите 
вътре още 10 минути при леко отворена врата.

След като профитеролите изстинат, правим малка дуп-
чица на дъното на всеки от тях, откъдето после ще пълним 
крема.

За крема: Разбиваме охладената сметана със захарта, до 
получаване на гъст крем. Изсипваме крема в шприц, и с него 
напълваме профитеролите.

За глазурата: Слагаме на котлона сметаната и млякото да 
заврат, и към тях прибавяме шоколада, начупен на парченца. 

Бъркаме, докато шоколадът се разтвори напълно, а сме-
ста стане гладка. 

Оставяме да изстине, така, че да се сгъсти достатъчно, за 
да обвие после като воал профитеролите (може да я оставим 
за малко и в хладилника).

Потапяме всеки профитерол в шоколадовия крем, овал-
ваме добре и изваждаме с лъжица отцеждайки внимателно, 
след което подреждаме шоколадовите профитероли в чиния 
или съд по избор.

Слагаме профитеролите в хладилник и ги изваждаме 10-
15 минути преди сервиране.

По желание, може да гарнираме с малко настърган шо-
колад.



В послед-
ни години 
костюмите 
стават все 
по-реалис-
тични, кое-
то води до 
проблеми. 
Често деца-
та си слагат 
силиконови 
маски които 
в някои случаи са прекалено тесни и причиняват мно-
жество случаи на почти задушили се деца и деца със 
сериозни травми вследствие на блъскане в предмети 
поради ограничена видимост. 

В Латинска Америка и Испания началото на но-
ември е известно като Los Dias de los Muertos - Ден 
на мъртвите. 31 октомври е Ден на мъртвите деца, а 1 
ноември е Ден на възрастните. Хората вярват, че през 
тези дни починалите се връщат у дома, затова във всеки 
дом има олтар с храна, вода и кърпа. В последния ден 
на празника мексиканците пият на гробището текила, а 
група музиканти свири в чест на починалите. В летящите 
колибри и пеперудите латиноамериканците виждат ду-
шите на своите роднини и приятели.

Гай Фокс - известен английски заговорник, който 
искал да взриви зданието на парламента и бил осъден 
на смърт. Присъдата била изпълнена на 5 ноември 1606 
година. Фокс бил член на католически заговор против 
протестантския крал Джеймс. По тази причина в Англия 
някои от традициите, свързвани с Хелоуин, започват да 
се провеждат на 5 ноември.

Хелоуин е езически култ и няма нищо общо с деня 
на всички светии, който православната църква празну-
ва първата неделя след Петдесетница.

Някои правят аналогия с българския езически култ 
на кукерството. Това вероятно е неправилно, тъй като 
маскирането с костюми на Хелоуин е сравнително мла-
да традиция, станала популярна в САЩ едва през 30те 
години на 20в., докато кукерите са религиозен култ от 
дохристиянския български период.
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УЧЕНИЧЕСКÎ ТВÎРЧЕСТВÎ

Произход на празника
Древните [келти] празнували своята Нова година 

- Самхайн (Samhain) в края на октомври, когато при-
бирали последната си реколта. Те вярвали, че в нощта 
срещу Нова година се отваря границата между мъртвите 
и живите и сенките на починалите през изминалата го-
дина навестяват земята, в търсене на живи тела, в които 
да се вселят.

За да се предпазят от сенките, хората гасели огъня 
в огнищата и се опитвали да изглеждат колкото се може 
по-страшно - обличали животински кожи и глави, надя-
вайки се да изплашат привиденията.

На духовете оставяли храна, за да се нахранят и да 
не настояват да влизат в дома им. А самите жители се 
събирали около огньове, които били запалвани от дру-
идите жреци. На тези сбирки се правели предсказания 
за зимата и принасяли в жертва животни. На края на 
събирането всеки взимал въглен от огъня и с него палел 
огнището си.

П р е з 
853 г. сл. 
Хр. папа 
Г р и г о р и й 
IV утвър-
дил 31 
октомври 
като ден на 
Вси Све-
тии, ден за 
прослава 
на всички 

християнски светци и мъченици, който в страните с го-
лямо келтско население естествено съвпаднал и се сме-
сил с традиционно съществуващия езически празник.

На английски език наименованието на празника 
звучи като All Saint’s Day или Hallowmas или All Hallows. 
Хората продължавали да отбелязват деня в навечерието 
на празника на Вси светии, палели огньове и чества-
ли Samhain и деня на Помона (богинята на дърветата и 
плодовете). В средновековния английски език наричали 
празника All Hallows’ Eve или съкратено Halloween (Хе-
лоуин) както се нарича в САЩ и до днес.

Любопитни факти
Тиквеният фенер се нарича Светещият Джак. Кръс-

тен е на ирландски пияница, който успял три пъти да 
надхитри дявола. След последната им уговорка да жи-
вее спокоен живот още десет години Джак внезапно 
починал. Тъй като бил грешник не можел да отиде в Рая, 
а заради сделката си с дявола не можел да отиде и в 
Ада. На прага, дяволът му дал въглен от Ада, който Джак 
поставил в издълбана ряпа, след това тръгнал да скита 
по света в очакване на Страшния Съд. Когато празникът 
се пренесъл в Америка, ряпата е заменена от тиквата 
Jack O’Lantern.

На този празник в 
САЩ децата се обличат в 
страшни костюми и ходят 
от врата на врата, искай-
ки сладкиши. Ако някой 
откаже да даде сладкиши, 
трябва да му бъде спрет-
нат номер за наказание. 

Брошурата е изработена от Павел Йор-
данов, VIIа клас

Творческа е ат-
мосферата в ПДГ. 
Там децата учат, 
творят и се заба-
вляват под опит-
ното ръководство 
на г-жа Йовчева.

Проект “Успех” - Ателие “Сръчни ръце” 
Да създаваш, да твориш - това е прият-

но занимание, което не изисква специални 
навици и умения. Основното е да не огра-
ничаваме своето въображение  и изобре-
тателност.

Разбира се, можем да си закупим ук-
рашение, изработено ръчно  изделие, но 
много по-приятно и интересно е то да бъде 
създадено от нашите ръце.

Ателие ”Сръчни ръце” започна своята 
работа през месец февруари. В него участват  ученици от  VIIа, VIa, VIб класове.

Основната цел на ателието е привличане на младите хора в дейности извън 
учебния процес. Да придобият други умения, да се запознаят с традициите, обичаи-
те, да усетят красотата на ръчно изработените изделия, наследени от нашите майки 
и баби.

Първите изделия, които изработи ателието, бяха различни видове мартеници, 
които се продаваха на учениците в училище с благотворителна цел.

Занятията на ателието се провеждат  в училище.
***

Проект “Успех” - Ателие “Сръчни ръце” 

Радина 
Колеâа, 
Vа клас

пРЕдСТаВямЕ ВИ:

С много емоции, изненади, оригинални костюми и маски, 
учениците от ОУ “Г. Бенковски” отбелязаха Хелуин.


