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За да придобиеш знания, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш 
мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо. /Лао Дзъ/

Важно!!!
Уважаеми родители,

за учебната 2013/2014 година
ОУ ,,Георги Бенковски”

Записва деца
в Предучилищна група и в I-ви клас.

Предлагаме:
• съвременно обучение от квалифицирани учители;
• целодневно обучение от I до IV клас от 08:20 ч. 

- 18:00ч.
• учениците учат в самостоятелен корпус  в уютни 

и просторни стаи.  

Въпрос: Как се чувстваш като първокласник?
Иво: ( 1 а клас ) Чувствам се много добре.
Диан: ( 1 а клас ) Чувствам се добре.
Соня: ( 1 б клас ) Чувствам се много добре
София: ( 1 б клас ) Чувствам се много добре
Въпрос: Харесва ли ти училището? Кое е най-ху-

бавото нещо в училище?
Иво: Харесва ми много. Най-хубавото нещо в учи-

лището са приятелите и  игрите.
Диан: Да. Интересни са ми всички часове, но най-

забавно е в часовете по физкyлтура.
Соня: Много ми харесва училището. Най-хубавото 

нещо в него е учението и забавлението.
София: Да. Харесва ми да уча.
Въпрос: Започнахте ли да пишете големи домаш-

ни?
Иво: Не, нямаме големи домашни.

Диан: Понякога са големи.
Соня: Не, домашните ни не са големи.
София: Понякога.
Въпрос: Много ли са тежки чантите ви?
Иво: Да, чантата ми тежи много.
Диан: Не, не е тежка.
Соня: Да, чантата ми е много тежка.
София: Да, тежка е.
Въпрос: Кое е най-ценното нещо, което научи до-

сега?
Иво: Азбуката.
Диан: Научих, че трябва да уважавам всички.
Соня: Най-ценното нещо, което научих досега са 

азбуката и математиката.
София: И за мен най-ценното нещо досега са азбу-

ката и математиката.
Интервюто подготви: Жечо Димитров.

Първокласниците отговарят

На 17.11.2012 г. участниците в клуб “Бур-
гас и морето” посетиха природозащитния 
център “Пода”.

На срещата с природозащитниците при-
състваха и част от екипа на вестник “Меж-
дучасие”. Всички изслушаха образователна-
та беседа за видове птици на защитената 
територия и участваха в импровизирана 
викторина. Най-добрите получиха интерес-
ни награди.
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Диан, 1”А” Иво, 1”А” Соня, 1”Б” София, 1”Б”
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:

КЛУБ ”Искам да успея с Джуниър”  
Работата в клу-

ба за развитие на 
предприемачески 
умения е минимо-
дел на училище за 
живота - училище, 
в което по забавен 
и достъпен начин 
децата се подгот-
вят за реалността  
-  учат се как да 

вземат решения, как успешно да реализират  идеите си, 
как да работят в екип и да постъпват отговорно.

Провеждат се разнообразни теоретични и практичес-
ки занятия, а някои са изнесени извън класната стая - на 
посещения, наблюдения, срещи. 

Разглеждат се темите “Как действа една общност”, 
“Сладки “О” понички”, “Ролята на държавната власт”, 
“Движението на парите” и “Един нов бизнес”. 

Новият бизнес на малките предприемачи са квилинг- 
сувенирите. Изработват ги с много търпение, въображе-
ние и вдъхновение. Участват успешно в благотворител-
ните базари на училището и изложби по повод различни 
празници. 

Работата на клуба започва през месец април на из-
миналата учебна година с учениците от IVб клас. През 
настоящата година с предприемачески дух са вдъхновени 
учениците от IVа клас.

Желанието на техния ръководител е да допринесе за 
подготовката на креативни личности с гъвкаво мислене и 
находчивост, за които трудна ситуация означава възмож-
ност за изява.

***
КЛУБ “Празници в началното училище”

Целта на проекта е да  подпомага учениците в на-
чалното училище 
да организират и 
провеждат своите 
тържества, чрез 
които да обогатят 
живота си и да 
се приобщят към 
традициите и кул-
турата на нашия 
народ.
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На 6 декември източноправослав-
ните християни честват Свeти Никола 
Чудотворец. Първобразът е историческа 
личност - Никола Мираликийски, роден 
през 270 година от н.е. в Патара - Ли-
кия, Мала Азия (днешна Турция). Още 
като младеж той наследил голямо бо-
гатство от баща си и раздал всичко на децата и бедните си 
съграждани. За добрите му дела се разказвали множество 
легенди. Така, например, когато един богаташ с три дъще-
ри се разорил и решил да продаде децата си като робини, 
светията тайно му подхвърлил три кесии със злато и така 
спасил момичетата от ужасна участ. Той откупувал и други 
хора от робство. 

Източноправославната религиозна традиция го почита 
като покровител на мореплавателите. Според една легенда, 
по време на силна морска буря, светецът спасил с молитви 
моряците на кораба, с който пътувал към Божи гроб. Според 
друга светията запушил дупка в кораба с шаран и възкресил 
моряк, починал при падане от най-високата мачта.

Свети Никола пътувал много по море и от опасностите се 
спасявал благодарение на божията закрила. В едно от жити-
ята му се споменава епизод, в който той обърнал към хрис-
тиянството пирати, нападнали кораба, с който той пътувал.

В образа на свети Никола се преплитат чертите на до-
бродетелния християнин и на езически бог (Посейдон). Това 
е причината българите да го почитат като патрон на моряците 
и рибарите, както и като покровител на океаните, морета-
та, реките и езерата. Смята се, че когато е ядосан, светецът 
причинява бурите и ураганите. Затова на Никулден моряците 
остават на сушата.

Свети Никола умира на 6-ти декември 345 година. Па-
метта му се почита и до днес от Християнската църква имен-
но на тази дата.

В Западна Европа също честват свети Никола (Никола-
ус). В немско-говорящите страни, Холандия и Белгия този 
ден е особено важен за децата. В нощта на пети срещу шести 
декември децата оставят обувките си с надеждата добрият 
светец да ги напълни с лакомства и подаръци. В много райо-
ни на запада празненствата за свети Николаус постепенно 
се трансформират в Коледа.

На Никулден се приготвя риба с люспи, най-вече шаран, 
защото той е слуга на светеца. Голата риба навява асоциа-
ции с бедност. Люспите се почистват внимателно, така, че 
да не падат на земята. Ако някоя люспа все пак падне, тя не 
трябва да се настъпва, защото който я настъпи, ще се разбо-
лее и ще умре. Костите на рибата се събират и изгарят, както 
на гергьовско агне, закопават се в земята или се пускат в 
реката или морето.

Традиционните ястия, които трябва да присъстват на 
никулденската трапеза са рибник (пълнен шаран в тесто) и 
обреден хляб, като във всяка къща трябва да са по два. Част 
от тях се раздава на съседите и така може да се прецени, коя 
домакиня е най-добра в приготвянето им. Останалите ястия 
на никулденската трапеза са постни чушки, пълнени с ориз, 
сарми, царевица, зрял фасул.

Франция
Във Франция празникът е посветен на децата. Улици и до-

мове се украсяват няколко седмици по-рано, като французите 
имат няколко коледни обичаи, сред които коледен пазар, ко-
ледно дърво, коледна вечеря, коледни подаръци, коледна пуй-
ка, коледни истории, песни и ясли.

Холандия
Холандците, подобно на белгийците, посрещат своя Свети 

Никола на едноименния фестивал, но там той се придвижва 
в лодка, обграден от верните си помощници, които раздават 
подаръци на децата.

Скандинавските страни
Хората от Скандинавските срани имат доста странен оби-

чай. По време на Коледната си вечеря те отделят няколко места 
на масата за починалите членове на семействата им. След като 
приключат с похапването четат Библията, а после всички пеят 
песни и танцуват около коледното дръвче.

Австралия
За Австралийци Коледата е през лятото, затова повечето 

от тях празнуват на плажа. Задължителни елементи от ястията 
са добре охладената пуйка и пудингът.

Китай
В Китай Коледа се празнува в градовете, където традици-

ята е донесена от християнските мисионери. За тези, които 
отбелязват Коледа, тя е чисто религиозен празник. 

Най-разпространените ос-
три заразни болести в света са 
грипът и грипоподобни заболя-
вания. Наричат се още простудни 
или сезонни катари на горните 
дихателни пътища. Установено е, 
че те се причиняват от различни 
вируси, от които до сега са изо-
лирани и проучени десетки.

Значителен дял от тези за-
болявания заема грипът - остро 
заразно заболяване, което се 
характеризира с висока възпри-

емчивост, обусловена от лесния начин на предаване на за-
разата.

Извор на инфекцията е болният човек. Предаването на 
вирусите от болен на здрав става по въздушно - капков път 
при говорене, кихане, кашлица, целувки дори при ръкува-

не.
Характерно е острото начало, в резултат на бурното 

размножение на вирусите в организма на болния човек. Ви-
соката възприемчивост към грипа, допринася за бързото му 
разпространение в цели семейства, класове, колективи, села 
и градове.

Най-важните симптоми на грипа са познати - рязко пови-
шаване на температурата с втрисане още първия ден, силно 
главоболие и болки в очите, обща слабост, мускулни болки в 
цялото тяло и крайниците, кашлица, хрема, загуба на апетит 
и др.

За да се осигури оздравителният процес и да се избегнат 
усложненията и разпространението на заразата е нужно

1. да се изолира болният, по възможност в отделна стая
2. болният да се обслужва само от определено лице, ко-

ето да носи марлена маска около устата и носа. Тя предпазва 
от заразяване около 4 часа при непрекъснато носене. След 
това се сменя.

3. В стаята на болния да се поддържа температура 20 гра-
дуса и се проветрява редовно.

4. Болният се храни с отделни прибори и си служи с инди-
видуални принадлежности - кърпа за нос, за лице и др.

5. В началния стадий на заболяването, на болният се 
дават повече течности - чай от шипки, лайка, липа, плодови 
сокове, айран, бульони и др.

6. Не бива да се забравя, че 10-15 дни след преминаване-
то на болестта, болният е с намалени защитни сили и е много 
податлив на други инфекции. Затова е необходимо да се пред-
пазва от простудяване, да се храни пълноценно и усилено. 

За предпазване от заразяване трябва:
1. Да се избягва контакт с болния
2. Да се ограничи ( особено за деца и учащи се) посеще-

нията на кино, театър състезания и др.
Спазвайте лична хигиена и заразяването ще бъде     све-

дено до минимум!!!
Медицински фелдшер при ОУ ”Г.Бенковски” - В.Станева

Как да се предпазим от грип

Китайско название на годината на Змията (Змея): Ши
Шести знак в китайския зодиак
Време от денонощието под управление на Змията: 9-

11 часа
Съответстващ знак в западния зодиак: Дева
Елемент: Огън
Полярност: Отрицателна. 
Змията е символ на годините:... 1917, 1929, 1941, 

1953, 1965, 1977, 1989, 2001,  2013 ...
Годината на Змията настъпва на 10 февруари 2013 г. и 

ще продължи до 31 януари 2014 г. 
Космически елемент на годината - вода, цвят - черен. 
На годината на Змията съотвестват цветове като чер-

ното, синьото и зеленото. Стихия е водата, която символи-
зира подвижност, динамика и промяна. 

Талисман на 2013 година е Черната водна Змия. 
Черният цвят представлява Космосът, полярната нощ, 
това е цветът на дълбоките води. Черната Змия носи на 
хората неочаквани промени, нестабилност и промяна. 
Поради тази причина трябва да бъде планира отрано и 
правилно да се преценят бъдещите действия. Трябва да 
бъдем по-внимателни и наблюдателни.

Как празнуват 
Коледа по света
Как празнуват 

Коледа по света
Никулден

Остава малко повече от месец до Коледа, затова ни бе 
любопитно да разберем как отделните нации празнуват този 
толкова обичан празник и ето какво открихме.

Великобритания
На Острова коледната трапеза не 

минава без печена пуйка, гъска или пиле 
с гарнитура от боровинков сос, варени 
картофи и брюкселско зеле. Сливови-
ят пай пък е сред любимите десерти на 
англичаните, особено по това време на 
годината.

Печената пуйка присъства на коледна-
та маса в най-много страни 

САЩ
Основното ястие на американците за Коледа е печена пуй-

ка, телешко или шунка. За предястие най-често се консумират 
варена царевица, зелен фасул, картофено пюре и отново сос 
от боровинки. Всеки щат си има фаворит за десерт, а най-ре-
довно поднасяните са: тиквен, морковен, ябълков пай, както 
и курабийки.

Мексико
В този район на почит са салатите с екзотични плодове, а 

сред основните блюда почти винаги присъства т.нар. “Посоле” 
(или супа на маите), сготвена от свинско или телешко месо, 
овкусено със солидна доза чили сос. Сред сладките коледни 
изкушения най-обичанo от мексиканците е тортилята със захар 
и канела.

Бразилия
Жителите на най-голямата латиноамериканска държава 

също както американците и англичаните залагат на печената 
пуйка, гарнирана с пресни зеленчуци и бразилски орехи. От-
делно се сервира и ориз с шунка, а в някои региони на Бра-
зилия предпочитат запечено свинско, пилешко и дори рибa. 
Десертите варират от лимонови тарталети и пайове до шоко-
ладови сладки и торти.

Дания
В тази толкова подредена, спо-

койна и хармонична европейска 
държава традиционно се сервира 
печено свинско, патешко или гъше 
месо с гарнитура от червено зеле и 
картофи. Любителите на сладките 
храни ще открият традиционния датски оризов пудинг с фили-
рани бадеми, ванилия, сметана и черешова заливка, който е 
неизменна част от коледния кулинарен дух на Дания.

Франция
Изтънчените апетитни коледни предпочитания на фран-

цузите не минават без патешки дроб, стриди, пушена сьомга 
и лобстер. Десертът е запазена територия за традиционния 
френски шоколадов кейк “Buche de No¸l”, украсен с малини.

Който не обича коледни сладки - веднага да си признае 
Австралия
Жителите й обичат да празнуват Коледа на плажа, заради 

целогодишно топлото време, а на масата им най-често ще от-
крием месо от глиган на скара или запечено пилешко и пуешко 
филе. Десертът най-често е представен от целувчени сладки и 
сезонни плодове като манго и череши.

Италия
При тях всичко се подчинява на рибните и морски специа-

литети, като традиционно жителите на Ботуша приготвят седем 
различни ястия с риба и морски дарове, сготвени със зехтин. 
За ордьоври на коледната трапеза редовно се сервират анти-

пасти с марино-
вани зеленчуци и 
различни видове 
сирена, а също и 
салата от варени 
скариди, рачеш-
ко месо, свежи 
билки и лимон.

Коледна трапеза - традиции по света
Светът е голям и коледни кулинарни изкушения дебнат отвсякъде
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА
ДА ВИ Е СЛАДКО!

Коледни  елхички
Продукти:  
масло - 150г
захар - 100г пудра
орехи - 50 г или бадеми
канела - 1/2 ч.л.
брашно - 200 г
ванилия - 2 пекетчета
сладко - за слепване на бисквитите, може и мед
Приготвяне: 
Разбийте маслото със захарта. Постепенно добаве-

те смлените бадеми или орехи, брашното, канела и ва-
нилия. Замесете тестото и го разстелете бърху набраш-
нена повърхност. Разточете на тънка кора с дебелина 2 
мм. С три размера формички - големи, средни и малки, 
изрежете едхакъв брой бисквитките от трите размета. 
Поставете ги в намазнена тава на леко разтояние една 
от друга. Сложете ги в умерено загрята фурна до бле-
до розов загар. Оставете ги да истинат. Слепете ги със 
сладко (мед).

***
Шоколадов сладкиш

Продукти
200 г - масло 
200 г - шоколад 
4 - яйца 
200 г - захар 
200 г - фъстъци 
1 опак. - ванилия 
1 щип. - сол 
1/2 ч.л. - бакпулвер 
4 с.л. - брашно 
2 с.л. - пудра 
Приготвяне:
Маслото (200 г) и твърдият шоколад (200 г) се сто-

пяват на тих огън до пълното разтваряне на парченцата 
шоколад. Сместа се разбърква много добре и се оста-
вя леко да се охлади. През това време в дълбока купа 
се смесват захарта (200 г), яйцата (4 бр), брашното (4 
с.л.), бакпулверът (1/2 ч.л.), солта (1 щип.) и ванилията 
(1 опак.) и се разбиват до получаването на гладка смес. 
Към нея се прибавят смлените на едро сурови фъстъци 
(200 г) и всичко се разбърква много добре. Накрая се 
прибавя и шоколадовата смес и отново се разбърква 
до получаване на еднороден цвят. Сместа се изсипва 
в малка кръгла или правоъгълна тавичка и се пече око-
ло 45 минути при температура 160 градуса. Накрая се 
изважда, оставя се да се охлади и се поръсва с пудра 
захар (2 с.л.). Шоколадовият сладкиш с фъстъци е въз-
можно най-вкусният шоколадов десерт, който можете 
да поднесете на вашите близки, а малкото количество 
брашно е напълно оправдано, заради количеството ядки 
и яйца, които допринасят за сгъстяването на сместа за 
сладкиша. Добър апетит!

Дълъг  Димо без кости ходи на небето на 
гости... ЩÎ å ТÎ?

(акешуп)
Шарена тояга през полето бяга... 

ЩÎ å ТÎ?
(атяимз)

Търкулна се геврече видях го отдалече, 
намерих си... ЩÎ å ТÎ?

(акчирап) 
Малък ñечко във пеката сапун прави от 
водата. Баба Марта го събира, за един 

ден го изпира... ЩÎ å ТÎ?
(тъдел)

Бели мухи долетяха, слънце пекна, те 
измряха... ЩÎ å ТÎ?

(етикниженс)
ðибар не е, мрежа плете... ЩÎ å ТÎ?

(акяап)

ГАТАНКИ ПИРАМИДА

1. 17-тата буква от азбуката 
2. Мярка за повърхнина 
3. Зодиакален 
4. Бродирана покривка с форма на квадрат 
или правоъгълник  
5. Медик, доктор 
6. Щипка за листи 
7. Афиширане на стока 
8. Продавачка на мляко 
9. Прозвище на певицата Алисия, синоним за 
сладко момиче 
10. ñтихотворение от Димитър Воев, вока-
лист на ‘Нова генерация’  
11. ðека в ñреден Балкан, извира под връх 
Левски (Амбарица)  
12. ðазказ от Людмила Петрушевска 

ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК

1. Въздухоплавател, летец
2. Ãръцка кръчма
3. Френска певица, родена в България
4. Вид гигантски гущер
5. Характер
6. Южен плод със сочни зрънца
7. Подемна машина
8. Дървен съд, служещ като мярка за житни 
храни (ок. 15 кг или 2 шиника)
9. Покрита леха за ранен разсад
10. Лъскави нишки извлечени от пашкули, 
свила
11. Много страхлив човек

***
В горната част от предходната дума се 

изважда по 1 буква, а в долната се добавя по 
1. Îстаналите букви се разбъркват, за да се 
получи търсената дума.



4 стр.                     ÎÓ ”ÃåÎðÃè БåНêÎВñêè”

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

КОЙ Е ВИНО-
ВЕН !? 

Т е х н о л о -
гичният на-
предък, довел 
до вманиач-
ването на де-

цата по игри, в които 
актовете на насилие не са рядкост, 

филми, в които героите са пичове, понеже 
дънят наред и имат модерни джаджи, кои-
то, в случай че едно дете притежава, пораж-
дат закономерна злоба и завист у другите? 
èли родителите, които пренасят проблеми 
върху децата, които смятат, че някой друг 
трябва да ги възпитава и които, виждайки 
поредна новина за детско насилие, си каз-
ват: “Аууу, ужас! Добре, че моето дете не 
е такова.” êое точно кара тази агресия да 
избуи? Не че не я е имало и преди; разбира се, 
че я имало. Но може би не в такива граници. 
èли просто не в такива граници. Лошото е, 
че не става дума само за пощръклели хормо-
ни и проблеми на пубертета. ñтава въпрос, 
че деветгодишните убиват! ñтава въпрос 
за безпрецедентната агресия, жестокост 
и злоба - искрени, защото децата винаги са 

АГРЕСИЯТА  В  УЧИЛИЩЕ
искрени. Дали това е плодът на едно бол-
но общество, което толерира законите на 
джунглата, в което родители бият децата, 
а после децата бият деца?

КОЙ Е ВИНОВЕН !?
Докато родителите, учителите и обще-

ството взаимно се обвиняват за детската 
агресия, някое превиващо се от болка в учи-
лищния коридор дете се чуди как да отмъс-
ти на някое друго дете. 

åдни от най-широко разпространените 
средства за самозащита сред тийнейджъ-
рите са металните боксове. По пазарските 
сергии, наред с ловно-рибарските принад-
лежности, свободно се продават и метални 
боксове в различни размери и форми, дори и 
на достъпна цена. За закупуването им не е 
нужно разрешение, напротив - няма никакви 
ограничения. Въпреки свободната си про-
дажба боксът може да бъде опасно оръжие.

Всеки ден по телевизията, по вестници-
те и радиата се съобщава за случаи на на-
силие на деца върху деца. Детската агресия 
като бурен започва да пониква все по-чес-
то. êорените не са напълно ясни, но трябва 
всички да се постараем да се справим с нея!  

Материалът е подготвен от учениците от 7”а” клас

Агресията е заложена в 

човешкото поведение, но 

през последните години тя 

така  се е отприщила при 

децата, че все по-често се 

поставя въпроса

Невена: Думата “приятел” може да из-
лезе от устата на всеки човек, но не всеки 
може да я почувства със сърцето си. Да си 
приятел, не oзначава да познаваш някого, 
а да си част от него. В труден момент ви-
наги можеш да разчиташ на него, както и 
той на теб. èстинският приятел никога не 
би ти обърнал гръб. êогато си тъжен, той 
винаги ще намери начин да те развесели.

ñ приятели правим много неща: бягаме, 
разхождаме се, споделяме с тях тайни, ко-
ито на други хора не можем да кажем. Ако 
някой по-маловажен човек те обиди и нару-
гае, няма да те заболи толкова, колкото ще 
те заболи, ако го направи твой приятел.

Ако нямаме приятели, животът ни би 
бил немислим и скучен. В този голям и жес-
ток свят, без приятели си загубен.

Приятелството е най-красивото нещо 
в света.

***
Приятелството е най-важното нещо, 

което може да се случи на човек след се-
мейството.

èстинското приятелство е възможно 
за много малко хора. За да имаш истински 
приятел, трябва да бъдеш общителен, да 
имаш повече хора около себе си,  за да из-
береш кои могат да ти станат приятели. 
За да ги допуснеш близо до себе си, трябва 
да имате общи интереси и да се забавлява-
те заедно. За да има човек истински при-
ятел, трябва да бъде добър и всеотдаен, 
да му помага, когато той иска помощ, да 
не го лъже и да го защитавапред  другите. 
Да, трудно е да имаш истински приятел, 
който да бъде при теб в трудни моменти. 
Човек винаги трябва да бъде отворен към 
хората, да търси и открива приятели.

Размисли за приятелството 
от Димо  Петков, 6а клас

Правила на учениците от 6а
от ОУ “Г. Бенковски”

1. Всеки има право да изказва своето мне-
ние.
2. èзслушвай!
3. Не се подигравай!
4. Не обиждай! 
5. Ãовори от свое име!
6. Не говори зад гърба на другите!
7. Поеми отговорност за собствените 
си действия!
8. Не наранявай физически другите.
9. Не взимай и не унищожавай чужди 
вещи!
10. Óважавай и не изолирай сучениците 
си!

Бъди внимателен и добър!

Ако искаш да 
имаш приятели...

Ако искаш да 
имаш приятели...

Ефим Сергеевич Кан, I”б”
I място 

на шахматен турнир 
послучай Никулден

Публикуваме най-успешните снимки и проекти 
от конкурса “Есен в моя роден край”

1“а” клас

1“а” клас

1“а” клас

Михаела Бонева, 5“а” клас

Михаела Бонева, 5“а” клас

ñияна Ламбова - най-добрата снимка от 
конкурса “Óловени мигове”

Екипът на вестник “Междучасие” 
пожелава весели зимни празници на всички свои читатели.


